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5. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu' 
nun Cumhuriyet Halk Partisine sataştığı iddia-
sıyle konuşması. 134:138 

B) Tezkereler ve Önergeler 138 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme

sine dair Başkanlık tezkeresi (3/401) 138 
C) Danışma Kurulu teklifleri 138 
2. — Danışma Kurulunun; 11 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısının görüşülme
si ve 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesi ve görüşmelerin Genel Kurul çalış
ma süresinde tamamlanamaması halinde, her iki 
konunun bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılması hakkındaki önerisi. 138:139 
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A) Gündem dışı Konuşmalar 130 

1. — İdareci Üye' Sami Kumbasar'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ziya
retçiler ve dinleyiciler yönünden uyulması gere
ken kurallar konusunda gündem dışı konuşması. 130: 

131 
2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 

Osmaniye ilçesinin Kırmıklı kasabasına mera 
tahsisi ve tespit olunan mera ihtiyaç fazlası ko
nusunda gündem dışı konuşması. 131:132 

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ta yayınlanmakta olan Halk Gazetesine 
ait binanın ateşe verilmesi ve bir süre önce Kars' 
in merkezinde meydana gelen Ölüm olayı konu
larında gündem dışı konuşması. 132:133 

4. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğ-
lu'nun, gündem dışı konuşan Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım'ın Milliyetçi Hareket Partisine 
sataştığı iddiasıyle konuşması. 133:134 

V. — Görüşülen işler 140 

1. — 23 .5 .1972 tarihli ve 1589 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 
13.2.1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile 31.5.1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
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yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. 
Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) 140:175 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileş
tirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına ge
lecek yulara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plan komisyonları ra
porları (1/257) (S. Sayısı: 159) 175:191,198:201 

VI. — Sorular ve Cevaplar 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
191 

191 

1. — tzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Ku
rulunca alındığı gazetelerde yazılı karara ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/482) 191:195 

2. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahra
manın, Tekirdağ çiftçisinin ilâç ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/518) 195:196 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' 
in, Çukurova'daki beyaz sinekle ilgili tedbirlere 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/522) 196:197 

» > • • < » * — < • • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri, zey
tin üreticisinin sorunları hakkında gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

Kırşehir milletvekili Mustafa Aksoy'un; son Be
lediyecilik Kongresinde meydana gelen olaylar ve 

Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Pamuk'un 
da, son yağışlar nedeniyle meydana gelen sel bas
kınlarının Kahraman Maraş ve çevresinde sebep oldu
ğu hasarlar ve alınması gereken tedbirler; 

Hakkındaki gündem dışı konuşmalarına tmar ve 
îskân Bakanı Nurettin Ok cevap verdi. 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 ar
kadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
sinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia edi
len yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle bir Meclis Araştırması açılmasına iliş

kin önergesi (10/24) okundu, gündemdeki yerini ala
cağı, sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 6/177 esas 
numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

15 Mayıs 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.32'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Memduh Ekşi Enver Akova 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 5 . İ975 Perşembe 

Tasarılar 

1. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapı
lacak yardımlar hakkında Kanun tasarısı (1/285) (Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis
yonlarına). 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun de
ğişik 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı (1/286) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
komisyonlarına). 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
değişik 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı (1/287) (Plan Komisyonuna). 

4. — Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısı 
(1/288) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonla
rına). 

^ 5. — 1312 sayılı Kanunun 4, 8 ve Geçici 11 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/289) (İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Av<argil (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin, «.Burada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum. 

Yoklama işlemine Adana ilinden başlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden itibaren yoklamaya 
başlandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin isimlerini okutmuş 
bulunuyoruz. Efendim, sonradan gelen üyeler lütfen 
isimlerini bildirsinler, kaydedeceğim. 

(Sonradan gelen milletvekillerinin isimleri okun
maya başlandı.) 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, sizi var kaydettik 
sanıyorum. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bu
rası Meclistir. Bu ne lâubaliliktir; «sanıyorum» demek 
ne demek?.. 

BAŞKAN — Efendim, ben konuştuğumu bili
yorum. İstirham ederim, lütfedin oturun Sayın Ön
adım. Ben yoklama yapıyorum. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — «Sanıyorum» de
mek ne demek? Ciddiyetinizi muhafaza ediniz. «Sa
nıyorum var kaydetmiştim» diyorsunuz. 

BAŞKAN — «Sanıyorum» dediğim, arkadaşla

rımla karşılıklı konuşuyorum onu... 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — «Sanıyorum... Var 

kaydedeyim mi?..» 
BAŞKAN — Ne demek «Var kaydedeyim mi?» 

Ben «var kaydedeyim mi» demedim Sayın Önadım. 
Rica ederim, lütfen oturunuz. 

Burada olanları var kaydediyoruz Sayın Önadım. 
Başka kaydetmediğimiz sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. (A. P. sıralarından «Var, var» sesleri.) 

— 127 
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MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Müm
künse yeniden okuyunuz. Bu kargaşalık çıkmaz. 

BAŞKAN — Efendim, okuyacağım. Kaydettiği
miz isimleri okuyacağım. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Konya) — Ha
yır efendim, sizden daha evvelki Başkanlar, olma
yanları tekrar okurdu efendim. 

BAŞKAN — Bunun dışında kalan sayın üyeleri 
yeniden kaydedeceğim Sayın îmer. Yoklamanın şekli 
Başkanlıkla ilgili. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Konya) — Lütfen 
yeniden okuyunuz. 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. 
Sonradan isimlerini kaydettiğimiz sayın üyeleri 

okuyorum efendim. 
(Sonradan isimlen kaydedilen milletvekilleri okun

du.) 
İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ol

mayanları bilelim, olanları değil. 
BAŞKAN — Efendim şimdi yoklamayı yaparken, 

isim okuyorum ve «var» diyor sayın üyeler. Biz, yok
lamayı yaptıktan sonra teşrif eden sayın üyelerin isim
lerini almış bulunuyoruz ve okuduk. (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

Bunun dışında, yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim? 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ki
min katılıp kimin katılmadığını... 

BAŞKAN — Efendim, ısrarınız üzerine... 

İLHAMt ERTEM (Edirne) — Tarafsız davran-
mıyorsunuz. Geçen defa da böyle yaptınız. İtimatsız
lık var, bulunmayanları tekrar okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bunun taraf tutmayla 
ne ilgisi var efendim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

SABRİ YAHŞt (Kocaeli) — Niye okumuyorsunuz 
efendim? 

BAŞKAN — isimleri okuyacağım Sayın Yahşi, 
okuyacağım. Genel Kurulun ısrarı üzerine yemden 
okuyacağım efendim. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Yeniden okuyacağım efendim, yeniden okuyacağım 
Sayın Yahşi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu şekilde biraz 
daha zaman harcıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, çaba sarf etmeyin Sayın 
Ataöv, yeniden okuyacağım efendim. Genel Kurul 
bu şekilde arzu ettikten sonra yeniden okuyacağım 
elbette. 
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Yok kaydettiğimiz sayın üyeleri tekrar okuyorum 
efendim. 

(Yok kaydedilen milletvekillerinin isimleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Naimi Barım, burada 
mı?.. Yok. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Biraz ön
ceki yoklamada burada idi, şimdi dışarı çıktı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yoklamanın sonuna kadar gelirse var 
kaydederim efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Beyefendi, da
ha evvelki yoklamada burada idi : Yani, her an bu
rada bulunması mı lâzım efendim? 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Genel Kurulun ar
zusu üzerine yokları yeniden okuyorum^ Çok istir
ham ederim, çok rica ederim, yoklama yapılırken... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Yeniden yok
lama yapmıyorsunuz ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, çok rica ederim 
efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tarafsız ola
mıyorsunuz, geçen birleşimde de böyle yaptınız. Bu
lunmayanların isimlerini okuyunuz efendim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok istirham 
ediyorum Sayın Keskin, Sayın Ertem de sizinle ay
nı kanaatte değil herhalde şimdi? 

İLHAMt ERTEM (Edirne) — Aynı kanaatte
yim, Mecliste bulunmayanların isimlerini okumanız 
gerekli. 

BAŞKAN — Yeniden okuyorum, yeniden okur
ken sayın üye burada bulunmazsa Sayın Keskin, 
benim gücüm yeter mi var kaydetmeye?.. 

Kaldı ki, yoklamayı bitirirken yeniden soraca
ğım ve yeniden gelen arkadaşlarımı da yeniden kay
dedeceğim. Sayın Keskin rica ediyorum, yoklamanın 
başka şekli, yok efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tarafsızlığını
zı bozdunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bunun taraflılıkla ilgisi var mı Sa
yın Keskin? Rica ediyorum, istirham ediyorum efen
dim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Birinci yok
lamada burada bulunup da dışarı çıkmış olan bir 
üye yok mu sayılacak Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — İsmen gelmeyenleri okuyayım de
dim, buna rıza göstermediniz. Ben de Genel Kuru
lun arzusuna saaygılı olarak, yoklamada bulunma
yanları yeniden okuyorum efendim, bundan tabiî bir 
şey olabilir mi? 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaman öldürüyor
sunuz, bilerek Meclisi oyalamak istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi de «zaman öldürüyor» diyor
sunuz Sayın Ataöv. Başkanınız olarak ben kimin ar
zusuna uyayım efendim?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tüzüğe uy yeter. 
BAŞKAN — Tüzüğe uyuyorum Sayın Ataöv, 

rica ederim. Başkanlığa saygılı olun, rica ederim. 
SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Başkanlığa sen 

saygılı ol, sen. 
BAŞKAN — Genel Kurula saygılıyım ben efen

dim. 
SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, yok

lamada bulunmayanları okusanız olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, olmayanları okuyorum 
zaten. Buna rıza göstermediği için Genel Kurul, ye
niden ve baştan okuyorum efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biraz önceki 
yoklamada ismini tespit ettiğiniz arkadaşımız şu 
anda burada olmadığı için yok saydınız. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, Genel Kurul «Yok
lamada bulunmayanları yeniden okuyun» dediği için 
yeniden okuyorum efendim. Benim okuduğuma iti
bar etmediği için Genel Kurul, yeniden okuyorum 
efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — O üye
yi nazarı dikkate almak mecburiyetindesiniz Sayın 
Başkan, tarafsız hareket etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, bunun taraflılıkla 
ilgisi yok efendim, hiç alâkası yok efendim. 

Rica ediyorum, yoklama yapıyorum, lütfen sü
kûnetle takip ediniz efendim. 

SABRt KESKİN (Kastamonu) — Meclisin zama
nını heba ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Başkanlık mevkiin
de bulunduğum için bu şekilde konuşuyorsunuz, ri
ca ederim saygılı olun efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Siz de 
Meclise saygılı olun. 

BAŞKAN — Saygılıyım ben Meclise saygılıyım 
ben, Sayın Sevilgen. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, yokla
maya katılmayan Cumhuriyet Halk Partililer kapı
da duruyor, çağır gelsinler. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Başkan, aç 
kapılan, aç. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 

sonunda, salonda görüşmeler için gerekli çoğunlu
ğun bulunduğu anlaşılmıştır. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partililer gelsin artık. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, üst 

üste üç defa gelmeyenleri tespit edin efendim. 
BAŞKAN — Tespit ediyoruz efendim. Başkan

lık görevini yapar Sayın Abbas, teşekkür ederim ika
zınıza. 

Sayın Sezgin, Başkanlığa gönderdiğiniz bir yazı
da : «Dünkü oturumda Kırşehir Milletvekili Sayın 
Mustafa Aksoy'a Türkiye Belediyeciler Derneği 
Kongresi hakkında söz vermişsiniz. Adımın geçtiği, 
olayların tahrif edilerek anlatıldığı bu konuşma ile 
ilgili olmak üzere gündem dışı söz istiyorum» diyor
sunuz. 

Sanıyorum sataşma ile ilgili olarak, değil mi 
efendim? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Sataşma ile ilgili olan maddemiz, 

aynı oturum içerisinde söz vermeyi amir Sayın Sez
gin. Üzülerek, size söz verme imkânından yoksunum 
efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, zaptı sa
bık. hakkında rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkındaki 
maddeyi, izin verirseniz okuyayım. 

Sayın Sezgin, madde diyor ki : «Bir milletvekili 
veya bakan kendisine a'it olup geçen birleşim tutana
ğında yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz 
isterse...» diyor. Takdir buyurursunuz ki, zatıâl'iniz! 
bir beyanda bulunacaksınız ve bu, zapta yanlış geçe
cek... 59 ncu maddeye göre de, üzülerek ifade ediyo
rum ki söz verme olanağım yok. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O zaman Sayın Baş
kan, Mustafa Aksoy arkadaşımıza verdiğiniz gM, 
Türk Belediyecilik Derneği Kongresi hakkında görüş
mek üzere gün'dem dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, gündem dışı söz is
temleri Başkanlığa daha evvelce intikal ediyor ve bu
na göre sayın üyelere gündem dışı söz vereceğimizi 
beyan ediyoruz ve ona göre söz veriyoruz; bu konu
da halen 15'ten fazla arkaldaşımız var, sıraya girmiş 
3 tane sayın üyeye söz verme olanağım var. Takdir 
edersiniz, İçtüzük böyle efendim. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, ben 
de daha evvel intikal ettirdim. Türk: Belediyecilik Der
neği Kongresi hakkında, o dernek kongresi "ile 'hiç bir 
ilgisi bulunmayan ibir arkadaşımıza söz verdiniz; ben
deniz de sizden gündem dişi ve toplantıdan önce söz 
rica ettim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Sayın Ok cevapladılar 
konuşmayı. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Konuşma bendeni
zi ilgilendiriyordu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Sizi ilgilendirmiyor» demiyorum 
efendim; ama gündem dışı konuşmalar konusunda 
sayın baştkanvökilerimizin ve bendenizin izlediği yo
lu arz ettim, imkân yok maalesef, olanak yok, im
kânım yok, çok özür dilerim Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Toplantıdan önce 
rica ettim. Sayın Başkan, zatıâlinizden toplantıdan 
önce gündem dışı söz rica ettim ve bir yanlışlığı, 

l. — İdareci Üye Sami Kumbasar'ın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ziyaretçiler ve 
dinleyiciler yönünden uyulması gereken kurallar ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bazı sayın üye
lerin gündem dışı konuşma istekleri var; bu arada 
Millet Meclisindeki «girişlerle» ilgili, samiinin girişleri 
ile ilgili olarak İdare Amirimiz Sayın Sami Kumbasar 
söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Buyurun efendim. 

İDARECİ ÜYE SAMİ KUMBASAR (Rize) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek 
ziyaretçi ve görevliler için bazı hususları, idareci 
üyeniz olarak izah etmeyi zorunlu bulduğumdan, söz 
almış bulunuyorum. 

Meclis Divanı ve İdareci üyeleriniz olarak bizler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ziya
retçi ve görevliler için hazırlanan yönetmeliği üye 
arkadaşlarımıza ve üye arkadaşlarımızın dolaplarına 
defalarca atıp hatırlatmamıza rağmen, üye arkadaşları
mızdan bir kısmının, hatta büyük bir çoğunluğunun bu 
yönetmeliğe riayet etmediklerini üzülerek görmekte
yiz. Vatandaşlarımız grup odalarına, komisyon oda
larına, koridorlara ve kulislere, yalnız milletvekille-

yaptığınız bir yanlışlığı ve diğer bir arkadaşımızın 
yaptığı yanlışlığı düzeltmek amacı ile size yardımcı 
olmak için söz rica ettim; vermek istemiyorsanız di
yeceğim yok, ben konuşacağım zamanı bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, «söz vermemek»1 diye 
bir şey yok; fakat İçtüzüğün hükümleri muvacehe
sinde size söz verme imkânım yok. Efendim gündem 
dışı konusunda İçtüzüğün hükmünü zatıâlinize arz 
ettim ve kabul buyurdunuz: 59 ncu maddeye göre de 
söz istediniz, bu hükmü de okudum Genel Kurulun 
huzurunda, bu konuda da söz verme imkânım yok 
maalesef. Teşekkür ederim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İçtüzüğün hüküm
lerine göre söz istedim vermediniz, bunlar zabıtlara 
geçti. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen bırak 
da, güveniyorsa Seyfi Öztürk çıksın... 

rinin girebileceği yerlere yine milletvekillerimiz tara
fından, ikazlara rağmen maalesef sokulmaktadırlar. 
Günün her saatinde milletvekillerine ayrılan yerlerde 
gruplar halinde vatandaşlarımız dolaşmaktadır. Askeri 
ve mülkî erkâna ayrılan localarda bizzat parlamenter
lerimizin, ikazlara rağmen dinlemeyip, getirip oturt
tukları kimselere her gün tesadüf etmekteyiz. Yine 
Yönetmeliğe göre 1 ve 2 nolu döner kapılardan yal
nız parlamenterler ve eşlerinden başkasının girmesi 
yasak olmasına rağmen, her gün yine bizzat parla
menterlerimiz tarafından vatandaşlarımız döner kapı
lardan içeriye alınmaktadır. 

Nizamı ve bizleri korumakla vazifeli memurları
mıza zaman zaman parlamenterlerimiz tarafından 
maalesef ağır hakaretler edilmektedir. Bu durumda 
personelimiz vazifesini yapamamanın üzüntüsü için
dedir. 

Milletvekillerimiz, bilhassa kulislerde oturmak için 
yer bulamadıklarından devamlı şikâyet etmektedirler; 
«Bir kahve, bir çay içmek için bardak elimizde ayak
ta dolaşmak mecburiyetinde kalıyoruz» demektedir
ler. 

Millet Meclisinin İçtüzüğü bizim oylarınımızla 
çıktı. Bizim çıkarttığımız İçtüzüğe en fazla bizim 
sahip çıkmamız lâzımdır. Bunu hep beraber el ele 
vererek yapmak mecburiyetindeyiz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Yeniden hatırlanması ümidiyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasına gelecek ziyaretçi ve görevli
lerin hareket tarzlarına ilişkin yönetmeliği bizzat sı
raların üzerine koydurttuk. Ayrıca, evvelce dağıttı
ğımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünü havi 1 Kasım 1973 tarihli 
kitabımızı arkadaşlarımız eğer' isterlerse idareci üye
lerden alabilirler. Millet Meclisi ve Birleşik Toplantı 
İçtüzüklerinde giriş nizamları belirtilmiştir. 

Dinleyicilerin, üyeler tarafından imzalanmış da
vetiyesi olmadan dinleyici localarına alınması müm
kün değildir. Onun için yaprak davetiyeler de arka
daşlarımızın masalarının üzerine konmuştur. 

Yönetmeliği uygulamakla vazifelendirdiğimiz me
mur arkadaşlarımızla parlamenterler arasında, duyu
lan veya duyulmayan nahoş hadiseler olmuştur. 

Milletvekillerimizin vatandaşlarımızı kabulde kar
şılaştıkları yer şıkıntsını hepimiz bilmekteyiz. Şimdiye 
kadar böyle bir yer imkânının araştırlımaması büyük 
bir hatadır. Onun için bu seneki bütçeye (310) nolu 
fasılda proje düzenleme ücreti olarak iki milyon lira 
koyduk. Bu para ile ana binaya eklenecek müra
caat ve arşiv kısımları için proje yaptırılacaktır. Bu 
hususta Bayındırlık Bakanlığıyle temaslarımızı sür
dürmekteyiz. İnşallah bir an evvel parlamenterlerle 
vatandaşlarımızın görüşleri daha iyi, daha insancıl 
şartlar altında olur. 

Yine, milletvekillerimizin bir kısmı Meclise silâhlı 
girmektedir. İçtüzüğümüz bunu yasaklamıştır. Bunu, 
kendi oylarımızla çıkarttığımız İçtüzük yasaklamıştır. 
Bundan böyle sayın parlamenterlerin Meclise silâhlı 
girmemeleri zorunludur. Herkesin fikrini serbestçe 
açıklayacağı, özgürce tartışacağı bu kutsal çatı al
tına kimsenin silâhla girme yetkisi yoktur. 

Milletvekillerimizin rahatça çalışabilmeleri ve 
oturumları takip edebilmeleri, İçtüzüğe ve yönetme
liklere harfiyen riayet etmeleriyle ancak mümkün ola
bilir. 

Günlük bazı hadiseler gözler önündedir. Bu tip 
hadiselere imkân vermemek için, sayın üyelerden ni
zamlara riayet etmelerini rica eder, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (C. H. P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumbfsar. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Kor

kut Özal... 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, bu 
mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, takdir edersiniz ki, 
mümkün değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Tebliğ dinlemeye 
mezun değiliz. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Dengiz. Size 
söz vermem mümkün değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Anlattığı şeyler 
arasında eksik kalan noktalar vardır, uyaracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, mümkün değil efen
dim, mümkün değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Beyefendi, konuş
mayla alâkalı. 

BAŞKAN — Özür dilerim efendim, hiç mümkün 
değil. İçtüzüğümüz meydanda. Çok teşekkür ederim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Konuşmayla alâ
kalı Beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, ilgilidir diye söz vermem 
mümkün değil. İstirham ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Daha rahat çalış
ması ile alâkalı. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, mümkün değil. İçtü
zükte size gündem dışı konuşma ile ilgili olarak bir 
söz vermem mümkün değil. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Nasıl duyura
cağım sesimi? 

2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Osma
niye ilçesinin Kırmıklı kasabasına mera tahsisi ve 
tespit olunan mera ihtiyaç fazlası konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, Osmaniye ilçesinin 
Kırmıklı kasabasında mera tahsisi ile, mera ihtiyaç 
fazlası ile ilgili olarak gündem dışı söz istediniz. Bu
yurunuz efendim. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün 30.4.1974 
tarih ve Topraklandırma Daire Başkanlığının 01-21/ 
2877-8540 sayılı emirleri gereğince ve 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun mera tahsisine 
ait hükümleri uyarınca, Osmaniye ilçesine bağlı Kır
mıklı kasabasında mera tahsisi çalışmaları başlatıl
mış ve bu husus Adana'da çıkan Vatandaş Gazetesi
nin 17 . 9 . 1974 tarih ve 1759 sayılı nüshasında ilân 
edilmiş ayrıca, 21 nolu Toprak Komisyonu 18.9.1974 
tarih ve 372 sayılı yazıları ile de Kırmıklı Belediye 

— 131 — 



M. Meclisi B : 77 15 . 5 . 1975 O : 1 

Başkanına bu hususu duyurmuştur. Bir aylık ilân sü
resi geçtikten sonra, 1757 sayılı Yasa hükümleri uya
rınca gerekli çalışmalar tamamlanmış, kasabanın 
mera ihtiyacı olan 3062 dönüme karşılık, 3067 dö
nümlük bir saha mera olarak tahsis edilmiştir. 21 no-
lu Toprak Komisyonunun tahsis raporu Toprak ve 
tskân Genel Müdürlüğünce 7 . 4 . 1975 tarihinde 
onaylanmıştır. Tahsis edilen arazi belediye yetkilile
rine 2 . 5 . 1975 tarihinde teslim edilmiş, tapu sici
line gerekli kayıtlar düşürülmüştür. Buraya kadar 
yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük yoktur. 

Ayrıca, mera vasfını kaybetmiş ve 25 yıldan beri 
aralıksız olarak tarla olarak kullanılmakta olan 1032 
dönümlük kısım ise, mera ihtiyaç fazlası olarak ay
rılmış ve bu husus da, Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünün 7 . 4 . 1975 tarih ve Topraklandırma Dai
resi Başkanlığının Mera 01-21-8123/3607 sayılı emir
leri ile de onaylanmıştır. 

Hazine adına tescili yapılan ve mera ihtiyaç faz
lası olan bu 1032 dönümlük sahanın, Hazine arazi
lerinin kiralanması hakkındaki yönetmelik uyarınca 
Kırmıklı kasabasının topraksızlarına kiraya verilme
si için gerekli işlemler başlatılmıştır. 185 topraksız
dan arazi kira iskân beyan kâğıdı alınmış, tam kira 
sözleşmesi yapılmak üzere iken, devreye sayın Ada
let Partisi parlamenterleri girmiş ve Sayın Köy işleri 
Bakanını gerçek dışı beyanlarla yanıltarak, kira söz
leşmesinin yapılmasını önlemişlerdir. Bu partizanca 
davranışın sonu olarak, 1032 dönümlük birinci sınıf 
sulu ziraat arazisi kiraya verilememiş, asgarî 300 bin 
liralık bir hazine zararı meydana gelmiş, 185 toprak
sız aile geçinme imkânlarından mahrum kalmış, gay-
risafî millî gelir önemli bir katkıdan yoksun kalmış
tır. Hükümet Programında toprak reformunu ger
çekleştireceklerini vaat eden Millî Cephe Hükümeti
nin ilk icraatı bu olmuştur. 

Millet Meclisinin sayın üyelerine ibretle sunulur. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık. 

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'ta 
yayınlanmakta olan Halk Gazetesine ait binanın ate
şe verilmesi ve bir süre önce Kars'ın merkezinde mey
dana gelen ölüm olayı konularında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Kars'ta yayınlanmakta olan Halk 
Gazetesinin ateşe verilmesi ve Kars merkezinde bir 
kişinin ölümü ile ilgili olarak, Kars milletvekili Sayın 

Hasan Yıldırım gündem dışı söz istemişlerdir. Buyu
runuz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Son zamanlarda yurt sathına yayılan zorba ve 
kanun dışı hareketler, Kars ve ilçelerinde de etkisini 
göstermiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlar, bugün bütün dünya ekonomik 
sorunlarla uğraşırken, biz hâlâ ülkemizde demokrasi 
mücadelesi ve demokrasi savaşı veriyoruz. Ülkede 
demokrasi yaşayacak mı, yaşamayacak mı, bunun 
gayreti içindeyiz. Bundan ülkemiz ekonomik bakım
dan, sosyal bakımdan elbette ki büyük zarar görmek
tedir. 

İğdır'ın sosyal yapısını hesaba alan ve Hükümeti 
üç üyesi ile ayakta tutmaya çalışan bir partinin mili
tanları, Hükümetin hemen kuruluşundan sonra İğ
dır'da sokağa dökülmüşlerdir. Başta Hükümetin baş 
ortağı olan Adalet Partisine, Cumhuriyet Halk Par
tisine ve Millî Selâmet Partisine tecavüzde bulunmuş
lardır. TÖB - DER'e saldırmışlardır, TÖB - DER'in 
camları kırılmış, TÖB - DER'in kapısı kırılmıştır. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, TÖB - DER gibi 
bütün Anayasal kuruluşlara vaki her türlü, nereden 
gelirse gelsin, tecavüzlerin karşısında olduğumuzu hu
zurunuzda belirtmek isterim. 

İşte bu nedenle, bu düşünce ile İğdır'daki hadi
selerin oluşumundan sonra arkadaşlarımızla beraber 
İğdır'a gittik. Hadise cidden vahimdi. Ancak şunu 
kıvançla belirteyim, Hükümetin İğdır'da temin ede
mediği can güvenliği, mal güvenliği, huzur ve sü
kûn; sağduyu sahibi Iğdır'lı hemşehrilerimizin büyük 
bir gayreti ile yerine gelmiştir. Gerek Cumhuriyet 
Halk Partililer, gerek Adalet Partililer, gerekse Millî 
Selâmet Partililer olayı tel'in etmişlerdir. Kendi bün
yelerinde olayı halletmiş, tesirsiz bir hale getirmişler
dir. 

Yüce Meclisin huzurunda Iğdır'lı hemşehrilerimize 
burada şükranlarımı sunmayı bir borç kabul ederim 
değerli arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlar, üç gün önce Kars'ta yayın ha
yatında olan Halk Gazetesinin binasına ateş verili
yor. Devlet Radyosu, binanın perde ve pencerelerinin 
yandığını, Sayın Kars Valisinin beyanına atfen veri
yor. 

Burada fiil ve amaç önemlidir, binanın yanıp yan-
maması değil. Kars'ta yakılmak istenen, fikir özgür
lüğü ve hepimizin üzerinde titizlikle durduğumuz ba
sın özgürlüğüdür. Basın sistemli, basın amaçlı bir şe-
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kilde sindirilmek isteniyor. Basının sustuğu yerde 
açık rejim değil, kapalı rejime ışık tutulmaktadır. Bu
na müsaade etmemek gerekir. 

Bu itibarla, Hükümetin konu üzerinde basın na
mına, özgür düşünce namına titizlikle durmasını is
tiyorum. 

Üç sene önce Kars merkezinde öldürülen bir su
bay ve bir tüccar örneği, bu olayın failleri de meç
hul kalmasın. Sayın içişleri Bakanından, faillerin tes
pit ve yakalanması için ilgililere kesin talimat verme
sini, kısa sürede suçluların yakalanarak şaşmaz Türk 
Adaletinin pençesine teslim edilmesini temenni edi
yor, huzurlarınızda rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konu adliyeye intikal et
mekle beraber, bizleri üzen bir olaya da kısaca do
kunmak ve yüksek bilgilerinize sunmakta fayda mü
lâhaza ediyorum. 

On gün önce küçük bir partinin militanı tarafın
dan Mehmet Toprak isminde bir gencimiz Kars'ta 
öldürüldü. Olay hakikaten basit bir katil olayı değil
dir. Siyasal konular tartışılırken orada bulunan bir 
imam efendi; «Bu komünisttir, katli vaciptir» diye 31 
Mart vakası misali fetva vermiş, ondan sonra Baş-
buğcu olduğunu ilân eden talihsizin birisi gencimizi 
öldürmüştür... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Yalan, yalan... 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bu hususu bu 

cihetle takdirlerinize, bilgilerinize sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, insanlar öldürülebilir, an
cak fikirleri öldürülemez. Gazeteler yakılabilir, an
cak yürekli ve inançlı basın susmayacak, hak bildi
ğinden, tıpkı bizler gibi geri durmayacaktır. Sal
dırganların bilmeyip, anlamadıkları işte budur. 

Değerli arkadaşlarım, sokak zorbalarından... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen toparlayın 

efendim. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Evet efendim. 
Sokak zorbalarından hepimiz, bütün partiler, ül

ke ve demokrasimiz zarar görmektedir, rejim zarar 
görecektir; uğruna yıllarca savaş verdiğimiz ve halen 
vermekte olduğumuz demokrasi zarar görecektir. Bü
tün siyasal teşekküllerin, kanun dışı, zorba davranış
ların karşısına çıkacağından umudu tam olduğu için, 
bunu beyanla cümlenize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 
gündem dışı konuşan Kars Milletvekili Hasan Yıldı-
rım'ın Milliyetçi Hareket Partisine sataştığı iddiasıyle 
konuşması. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sözcünün beyanlarında Milliyetçi Hareket Par
tisine açıkça ithamı vardır, söz rica ediyorum. 

Burada partimize açıkça itham söz konusudur, za-
tıâlinizin de dikkatlerini çekmiştir; «Üç milletvekili» 
demek ve Başbuğcu olduğunu da açıkça ifade etmek 
suretiyle bizim partimizi itham etmiş ve Genel Baş
kanımızı söz konusu etmiştir. Bu bakımdan söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlıkça, sayın parti
nizle ilgili olarak herhangi bir sataşma niteliğinde 
bir husus görülmemiştir. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Başkan, 
çok açık. 

BAŞKAN — Efendim, sizin direnme hakkınız 
var. Direnirseniz oylarım, Genel Kurul halleder efen
dim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Direni
yorum, sayın Meclis nasıl takdir ederse... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, sayın Milliyet
çi Hareket Partisine sataşma olduğu kanaatinde de
ğildir. Bu hususta oylarınızı alacağı.m 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisine, hatibin ko
nuşmasında sataşma olduğu hususunu kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... (A. P. sıralarından «Zil 
çalın» sesleri.) 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
İçtüzük mâni. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Erverdi?... 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Grup yok 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, grup değil, «Partimize» 

diyor. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Partiyi tem

sil hakkı yok. 
BAŞKAN — Genel Başkan Yardımcısı efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 70 nci mad

deyi lütfen okuyun bir kere daha. 
BAŞKAN — Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Er

verdi. 
Efendim, sataşma iddiası vardır, Başkanlık kabul 

etmemiştir, direnme hakkı vardır, Genel Kurul hal
ledecektir Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 70 nci mad
deyi okuyun lütfen... (A. P. sıralarından, «Oylamayı 
yapın» sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Sataşma hususu 
kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Eyüpoğlu. 
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Sayın Eyüboğlu, yeni bir sataşmaya meydan ver
meyin, rica ederim. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Arkadaşla
rımıza gösterdiğiniz müsamahayı bana da göstereceği
nizi umarım Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 
Bu Mecliste, uzun zamandanberi âdet olan, bir 

partiyi itham etmenin, mesnetsiz, hukuk anlayışın
dan uzak, hattâ biraz da insanî anlayışın dışındaki 
ithamların bir örneğini bugün gördük. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar burada yapılan 
çok ağır ithamların karşısında mümkün olduğu kadar 
itidalimizi muhafaza ederek cevap vermeye çalıştık, 
kendilerine muhatap olmamaya çalıştık, ama görüyo
ruz ki, biz ne kadar sükûneti temin edersek edelim, 
ne kadar itidalimizi korumaya çalışırsak koruyalım, 
bu türlü davranışları kendilerine âdet edinenler bun
dan bir türlü vazgeçmemektedirler. 

Milliyetçi Hareket Partisini kendisi için hedef itti
haz edenler, burada bu Yüce Meclisin kürsüsünde Mil
liyetçi Hareket Partisine her türlü bühtanı yapmak
tan çekinmemişlerdir. Bir hukuk anlayışına, bir hukuk 
kuralına riayet etmek, bu arkadaşlarımızın asla düşün
dükleri konu olmamıştır. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Tokat'ta da öyle mi 
idiniz? 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Milliyetçi 
Hareket Partisini her türlü hareketin içerisinde gös
terenler şunu bilsinler ki, Milliyetçi Hareket Partisi hu
kukun, hakkın ve nizamın yanındadır. Bunların dı
şında hiç bir hareketin içinde olmamıştır. Eğer Milli
yetçi Hareket Partisini böyle düşünenler varsa, bunlar 
önce kendi boy aynalarına bakmalıdırlar. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Terbiyesiz. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Ve bu 
kendi aynalarında kendi yüzlerini ve kendilerini daha 
iyi teşhis etmesini bilmelidirler. Burada eğer partileri 
ve parti liderlerini muaheze edecek ve söz konusu 
edecek olursak, öyle zannediyorum ki, bundan hiç kâr
lı çıkmayacak olan parti de Cumhuriyet Halk Par
tisi olacaktır. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Bugün hiç bir mahkeme delili olmadan, hiç bir 
hukukî delil olmadan, Milliyetçi Hareket Partisini it
ham edenlerin dün Başbakana menfurca saldıran kişi
nin.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) ve alçakça te
cavüz eden kişinin Cumhuriyet Halk Partisinin giriş 
beyannamesini, Cumhuriyet Halk Partisinin bir semi
nere giriş kartını taşımasını nasıl göstermektedirler? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Şunlara bakın 
şunlara, eroin kaçakçıları. 

BAŞKAN — Sayın Övet, Sayın Övet lütfen efen
dim. 

Sayın Eyüboğlu, lütfen toparlar mısınız efendim?. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Biz o 
olayı, bu olmasıyle beraber, her partinin bünyesinde 
böylelerinin çıkacaklarını kabul ediyor, Cumhuriyet 
Halk Partisinin yöneticilerinin böyle olduğunu, bun
lara müsamaha ettiğini söylemek istemiyoruz; ama 
herkes için gerekli olan bu hukuk kuralına onların da 
riayet etmelerinin gerektiğini belirtmek istiyoruz. Eğer 
olayları sayacak olursak; Cumhuriyet Halk Partisinin 
teşvik ettiği, sebep olduğu ve Cumhuriyet Halp Partili 
olduğu belli olan kişilerin çıkarttığı olayları hep Cum
huriyet Halk Partisine mal edecek olursak, bundan 
Cumhuriyet Halk Partisinin zararlı çıkacağını belirtir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kundakçısınız, 
kundakçı. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Ve bu 
türlü davranışların, bu türlü mesnetsiz iddiaların hiç bir 
partiye kâr sağlamayacağını bir kere daha tekrar be
lirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kundak
çısınız, belgeler burada. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğlu. 
5. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, 

Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu nun Cumhuri
yet Halk Partisine sataştığı iddiasıyle konuşması. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Erverdi, buyurun. (A. P. ve 

C. H. P. sıralarından gürültüler). Bir dakika efendim, 
dinleme imkânı verin lütfen. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
hiç alâkası olmadığı halde son saldırı olayı ile Cum
huriyet Halk Partisini ilintili gösteren ve bu hususta 
partimize taarruz eden arkadaşımızın konuşması üze
rinde, 70 nci maddeye göre söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sataşma vardır, buyurun Sayın Erver
di. (C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından 
gürültüler). 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Baş
kan taraf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — İstirham ederim, rica ederim, lütfen 
oturun efendim. Sayın Eker, rica ediyorum; Sayın 
Eker, lütfen oturun efendim. 
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Sizden de rica ediyorum Sayın Erverdi, lütfen ye
ni bir sataşmaya mahal vermeyin. 

Buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, arkadaşlarımın endişesi boşuna; beni dinledik
lerinde görecekler ki, endişe edecek, infial gösterecek 
bir husus yok. Bazı hususların açıklığa ermesinde yar
dımcı olmaya çalışacağım. Yalnız daha önce, müsaade 
ederseniz, Sayın Başkan size bir sitemle başlayaca
ğım. 

İçtüzüğümüzün 70 nci maddesini... 
BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Erverdi, o konuyu 

tetkik ettim efendim, teşekkür ederim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Yalnız, zapta 
geçirmekte fayda umduğum için, müsamahanıza sı
ğınarak tekrarlayacağım. 

70 nci maddede, «Şahsına sataşılan veya ileri sür
müş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfo-
lunan Hükümet, Komisyon, siyasî parti grupu... 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, bu bu konuda Baş
kanlık hata etmiştir, biliyorum efendim, teşekkür ede
rim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, hassasiyet gösterdiniz, inşallah tekerrür et
mez. 

Şimdi, başlangıçta bu yanlış tutum, arkadaşımıza 
söz vermek imkânını sağladı. Gönül arzu ederdi ki, 
arkadaşımız, daha önce de bizim konuşmacı arka
daşımızın beyan ettiği üzere, Anayasanın 132 nci 
maddesine göre, konunun mahkemeye intikal etmiş 
olduğunu ve adalet cihazının hepimizin inanacağı, he
pimizin güveneceği hükmü vermekte gecikmiyeceğini 
söylemek suretiyle bu ithama cevap vermiş olsun; 
ama nedense, Meclis kürsüsünde grup olarak konuş
ma olanaklarından yoksun olmanın her halde doğur
duğu bir eziklikle, hep gündem dışı konuşmalardan 
veya başka konuşmalardan kendilerine sataşma oldu
ğunu iddia ederek buradan yüksek sesle, kendilerine, 
Parlamentoda bulundukları' cihetle yakıştıramadığımız, 
kaba tehditleri taşıyan, nezaket kurallarını hiçe sa
yan konuşma yapmaktadırlar. 

Bunu herkesin kesinlikle bilmesi lâzımdır ki, Halk 
Partisi bazı yerlerde gereği kadar hassasiyet göster
miyorsa bu, inandığı, güvendiği demokrasinin yaşa
ması, Parlamentoda bulunması gerekli olan ahengin 
bozulmamasına makrundur. Yoksa, 3 değil 300 kişi 
olsalar, hiç bir Halk Partilinin kimse tarafından kor
kutulması mümkün değildir. Halk Partisi bunun mü
teaddit imtihanlarını vermiştir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, kendilerini savunmaktan aciz olanların et
rafı suçlamak, başkalarından istimdat etmek olanak
larını aramaları da tabiî dir. Bu arada, son saldırı 
olayını da Meclis kürsüsüne bir kere daha getirdiler 
ve bir talihsizlikte bulundular. Bu talihsizlik, Sayın 
Öztürk tarafından da yapılmıştı, şimdi onu cevapla
mak istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim hatibi sükûnetle dinleye
lim. İstirham ediyorum, rica ederim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sadet dışı oluyor 
Sayın Başkan. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Mahkemeye intikal 
etmiş bir konu burada söz konusu edilir mi? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Lütfen, size 
yakışmıyor. 

Muhterem arkadaşlar, hadisenin olduğu andan bu
güne kadar, en az Adalet Partililer kadar, diğer si
yasî partililer kadar, sayın Başbakana yapılmış olan 
saldırıdan üzüntü duyduğumuzu bir kere daha ifade 
edeyim. Bu üzüntümüz, fikrini beğensek de beğenme
sek de, bir kişiye fikrinden ötürü yapılmış olan sal
dırıdan ötürüdür, bir; Devletin Başbakanlığını işgal 
etmiş olan, orada oturmaya hak kazanmış bir kişiye 
kaba saldırının uygulanmış olmasından ötürüdür, iki. 

Ama hepimizin üzerinde hassasiyetle durmamız 
lâzım gelen bir. husus daha vardır. Bu, Türkiye'de 
ilk defa olmamıştır. Hepimizin istememiş olmasına, 
hepimizin kınamış olmasına rağmen, bazı fanatiklerin, 
bazı delilerin, bazı ne idüğü belirsizlerin tekrarlamış 
olmaları da muhtemeldir, olabilir bu. 

Nitekim Sayın Bozbeyli, konuşmaları sırasında, 
1963 senesinde böyle bir saldırıya Sayın İnönü'nün 
de hedef olduğunu; ama Sayın İnönü'nün bunu kim
seye duyurmaktan bile tevakki ederek, gelip Bakan
lar Kurulu sırasında oturduğu ve o zaman Adalet 
Partisinin kayıtlı üyesi olan Mesut ismindeki o va
tandaşın, Adalet Partisi tarafından tahrik ve teşvik 
edildiği yolunda bir gûna iddianın Halk Partisi tara
fından sarfedilmediğini burada lisanı münasiple be
yan ettiler. 

Şimdi, devlet mesuliyeti taşıyanların, devlet mesu
liyetinden uzak olanlardan daha çok teenniye, daha 
çok sükûnete, sinir hâkimiyetine ihtiyaçları vardır. 
Bu, zarurettir, devlet adamı olmanın vasıflarındandır. 
Lalettayin bir partili reaksiyon gösterebilir; ama bir 
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parti idarecisinin sonunu düşünmesi lâzımdır. Hele 
devleti idare etme yeteneğinde olduğunu iddia ede
rek çıkanların daha çok hassasiyet göstermeleri lâ
zımdır. Çünkü, bu yeteneğin bulunup bulunmadığı 
kendi iddiaları ile değil, davranışlarıyle kamuoyunda 
belirlenir. 

Daha hadisenin olduğunda, ne olduğu bilinmeden, 
Sayın Seyfi Öztürk'e, buradaki arkadaşımız gibi ta
lihsiz bir beyanda bulundular. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
taşma ile ne alâkası var? 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Eskişe
hir) — Benimle ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi... 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sataşma ile 
alâkası var; mebdeine menşeine kadar götüreceğiz. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, izin verir misiniz 
efendim? Biraz evvel konuşan sayın hatip bu hadise
den bahsetmiştir ve Cumhuriyet... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Ne ilgisi var? 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bizimle ne alâkası 

var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Ertem, izin verin de konuşayım 

efendim. 
METE TAN (Afyon Karahisar) — Ecevit'le res

mi var mı, yok mu? 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Kime ait sözler

dir? 
BAŞKAN — Sayın Ertem, grup olarak, biliyor

sunuz 20 dakika konuşma süresi var. Saati gösteri-, 
yorsunuz devamlı. Biraz evvel de bir sayın... 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Efendim, arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, izin verir misiniz Sayın 
Erverdi? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, hangi sebeplerle konuya te
mas ettiğimi söyliyeyim. 

BAŞKAN — Biraz evvel de bir sayın hatip konu
şurken saati işaret ettiniz, ben de Sayın Akova'ya, sor
dum; «daha iki dakikaları var» dediler. Rica ederim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Biraz evvel 
konuşan arkadaşımız, sahibinin sesi mikrofonu gibi 
sizin söylediklerinizi tekrarladı, sizin kanıtlarınızı ge
tirdi. 
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Sayın Öztürk, meseleyi tahkik etmeden, bu kişinin 
kişiliği nedir, irtibatları nedir, onu tespit etmeden, 
hatta Başbakana yapılmış üzücü olayı, sanki üzüldü
ğünü beyan eder gibi, böyle bir olayın olmasından 
duyduğu sevinçle onu istismar etmenin yollarını ara
mış olması, ilk günün heyecanı içerisinde (belki yine 
de hoş görülmezdi ya) hoş görülebilirdi. Bugün bu 
resimlerden sonra, şimdi ben kalkar da dersem ki, 
Sayın Demirel'e, Sayın eski Turizm Bakanınızla çek
tirilmiş bir sürü resminin olmasına ve... 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Ne imiş o resim
ler? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Söyleyeceğim, 
müsaade edin, geliyorum, geleceğim. Söylediğimi an
lamadınız ki... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ecevit'le re
simleri var. 

METE TAN (Afyon Karahisar) —. Ecevit'le de 
var, hüviyeti de var. 

BAŞKAN — Sayın Tan, Sayın Tan rica ediyo
rum efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Birtakım iliş
kilerinin bulunmuş olmasını, her siyaset adamının bir
takım kişilerle bilerek, bilmeyerek resim çektirmiş ol
masını ta'n etmiyorum; sizin taşıdığınız mantığa, si
zin taşıdığınız mantığın sakat tarafına hücum etmek 
istiyorum. Siz bunu, kendi gazetelerinizde yalnız 
Ecevit'le çekilmiş resmini boy boy koyup ilân eder
ken, lütfen yanına şu resimlerden de bir iki tane koy
muş olsaydınız, bu adamın bizimle ne kadar ilgisi 
varsa, bir o kadar da sizinle ilgisini saptamış olurdu
nuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, la takrabüssalate deyip, entüm sükara de
meyen. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi... 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Yalnız işleri

ne geldiği noktayı kamuoyuna çıkarıp... 
BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bunu istismar 

gayreti içinde bulunanlar... 
BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi, Sayın 

Erverdi... 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bundan utanç 

duymalıdırlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ediyorum efen
dim. Milliyetçi Hareket Partisine mensup sayın üye
nin konuşması ile ilgili olarak... 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Oraya da ge
leceğim. 
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Milliyetçi Hareket Partisi kendi fikrini değil, siz
den aldığı ilhamı ifade ettiği için sizinle irtibatlandı-
rıyorum. (Gürültüler) Binaenaleyh, bir siyasî teşek
kül olarak, büyük bir siyasî teşekkül olarak, yapılan
dan üzüntü duyduğumuzu ifade ettiğimiz bu şeyi, ken
di amaliniz için, ama demokrasinin, ama rejimin 
aleyhine kullanmış olmanız esef vericidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 

Sayın arkadaşlarım... (Gürültüler) 

RASÎM CİNÎSLt (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Meclisin çalışmasına engel olucu tutumunuzla ilgili 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, tutumumla ilgili söz 
istiyorsunuz. Buyurun efendim, hangi konuda tutu
mumla ilgili olarak söz istiyorsunuz? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Meclisin çalışma
sına engel olucu tutumunuzla ilgili Sayın Başkan. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Başkanlığın Meclisin çalışmasına 
engel olucu bir tutumu yok Sayın Cinisli. Rica edi
yorum, rica ediyorum efendim, çok rica ediyorum... 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
madde açık, müsaade edin konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, ben maddenin açıklığını 
kabul ettim. 70 nci maddenin açıklığını kabul ettim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Yine kaçar
sın şimdi, gündeme geç. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Tosyalıoğlu, 
çok rica ederim. 

Sayın Cinisli, uzatmayla ilgili önerge var. Hiç te
lâş etmeyin efendim, konular bitinceye kadar çalışa
cağız. (Gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, mahkemeye intikal etmiş bir şeyi nasıl konu
şur burada? (Gürültüler) 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — 70 nci madde de
ğil efendim, 64 ncü madde. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, 64 ncü maddede han
gi konu ile ilgili olarak söz istiyorsunuz efendim? 
64 ncü madde ne diyor ki, söz istiyorsunuz?.. (Gürül
tüler) 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Ayrıca 70 nci 
maddede Meclisin çalışmasını engelleyici getirdiği
niz usulsüzlükleri ifade edeceğim. 70 nci maddede, 
parti grupları adına, buna bağlı tutumunuzla... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî. Onu kabul edi
yorum efendim. Yalnız «3 milletvekili» deyimi de geç
tiği için, bir yerde söz vermiş olduk. Genel Kurul 
verdi efendim. Teşekkür ederim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) Kabul buyurursanız 
söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Efendim ifade ettim. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Öztürk söz istediniz efendim. Hangi konu
da Sayın Öztürk? (A. P. sıralarından gürültüler) Efen
dim lütfedin Sayın Bakanı dinleyeyim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Erverdi'nin konuşmasıyle ilgili olarak... Şahsımla 
ilgili beyanları hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin ismini duymadım efen
dim, sayın hatibin konuşmasından. (A. P. sıraların
dan «Aaa» sesleri, gürültüler) 

Efendim, duymadım dedim. Nedir her konuşmaya, 
her hadiseye «Aaa» diyerek mukabelede bulunuyor
sunuz. İstirham ederim efendim, rica ederim. Her za
man Sayın Öztürk'ün konuşma hakkı var. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Öztürk, bana izin verir misiniz efendim, 
zaptı getirttireyim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Hayır, Bakan olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan olarak cevap verme hakkınız 
yok efendim. Sataşmadan dolayı konuşma hakkınız 
var. Sataşma varsa... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Hükümet adına... 

BAŞKAN — Yok efendim, mümkün değil. Gün
dem dışı konuşma değil Sayın Öztürk. Maalesef efen
dim. Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ayıp, ayıp 
BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, Sayın Bakanla 

anlaştık efendim ve kabul ettiler. Rica ediyorum Sa
yın Tosyalıoğlu; bir daha müdahale ederseniz size 
uyarı cezası vereceğim efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) 
— Direniyorum, sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, doğrudan doğruya da 
verebilirim efendim, varsa sataşma. Bundan emin 
olmanızı rica ederim. Varsa sataşma, doğrudan doğ
ruya veririm efendim. Endişe buyurmayın. Teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz efen
dim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
uyarı cezasını kime veriyorsunuz? 
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BAŞKAN —• Vermedim efendim. Hayır, hiç bir 
sayın üyeye uyarı cezası vermedim efendim. Sayın 
Tosyalıoğlu ile konuştum onu. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
dakika. «Başbakanlık makamını işgal eden» cümlesi 
kullanıldı. Başbakanlık makamının işgal edilmesi 

Cumhuriyet Hükümetinde mümkün değildir; ya 

«ihraz eder» desinler, yahut munis bir kelime kul

lansınlar. 

BAŞKAN — O malûm, o malûm Sayın Battal, 

lütfedin oturun efendim, rica ediyorum. 

B) TEZKERELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/401) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 15 . 5 . 1975 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç, 20 gün, mazereti 
nedeniyle 12 . 5 . 1975 tarihinden itibaren, 

VE ÖNERGELER 

Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir, 20 gün, 

mazereti nedeniyle 13 . 5 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin izinlerini tek tek oku

tup onayınızı alacağım efendim. 

«Samsun Milletvekili tlyas Kılıç, 20 gün, mazereti 

nedeniyle, 1 2 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir, 20 gün, 
mazereti nedeniyle, 13 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN 

edilmiştir. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

2. — Danışma Kurulunun; 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair kanun tasarısının görüşülmesi ve 1601 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 

kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi ve görüşme
lerin Genel Kurul çalışma süresinde tamamlanama
ması halinde, her iki kanunun bitimine kadar çalış
ma süresinin uzatılması hakkındaki önerisi. 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

No. : 42 

Gündemin, kanun tasarı ve teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işler bölümünün 1 nci sırasında 
yer alan, 113'e 1 nci ek Sıra Sayılı, 11 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısının görüşülmesi ile 16 nci 
sırasında yer alan, 159 sıra sayılı, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Ba
kanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasa

rısının öncelikle görüşülmesi ve görüşmelerin 
15 . 5 . 1975 Perşembe günü Genel Kurul çalışma 
süresinde tamamlanamaması halinde bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

C. H. P. Grup 
Görevlisi 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Hüseyin Keçeli 
M. S. P. Grup 

Görevlisi 
Ali Acar 

A. "P. Grup 
Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

D. P. Grup 
Başkanvekili 

Mehmet Altınsoy 
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BAŞKAN — Sayın Keçeli'nin muhalefet şerhini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 . 5 . 1975 tarihinde toplanan Danışma Kurulu 
toplantısında; 

A. P. önerisi hakkında C. H. P. Grupunun görü
şü : 

1. Toplantı günleri ve çalışma saatleri içtüzüğü
müzün 55 nci maddesi ile belirlenmiştir. 

Ancak bu hüküm değişmez değildir, ikinci fıkra 
ile genel olmak kaydı ile çalışma gün ve saatleri de
ğiştirilebilir ve değişen saatler her toplantı günü için 
kullanılır. A. P. teklifi böyle bir genel değişikliği 
içermemektedir. Ancak muayyen bir konuda çalışma
ların uzatılmasını istemektedir. Yine içtüzüğümüzün 
51 nci maddesinde Anayasa ve içtüzüğün emredici 
hükümleri gereğince belli bir sürede çıkması gerekli 
konularda özel gündem yapılabileceği önerilmiştir. 

Bu, kanunun görüşülmesine başlanmadan Önce is
tenmesi ve kararlaştırılması gerekli bir husustur. 

Bu hususta bir talep de gelmemiştir. Birleşimin 
muayyen saatten sonra devamı yine içtüzüğümüzde 
öngörülmüş ve muayyen şartlara' bağlı olarak 56 nci 
maddede tedvin edilmiştir. A. P. Grupunun talebi bu 
maddenin kapsamına girdiği takdirde Genel Kurulca 
karar verilecek bir husustur. Danışma Kurulunun 
böyle bir yetkisi yoktur. 

2. Millî Savunma ile ilgili kanun tasarısına Önce
lik verilmesi Grupumuzca da uygundur. 

Saygılarımızla. 
C. H. P. Grupu Görevlisi 

Konya Millevekili 
Hüseyin Keçeli 

BAŞKAN — Önerinin aleyhinde söz işiyorsunuz 
değil mi Sayın Keçeli? 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Danışma Kurulunda da, muhalefetimizde belirtti
ğimiz üzere; bu teklif kabul edildiği takdirde, İçtüzü
ğümüzün 55 nci maddesi doğrudan doğruya tahrip 
edilmiş olacak ve doğrudan doğruya İçtüzüğün 55 nci 
maddesinin aleyhinde bir karar verilmiş olacak. 

içtüzüğümüzün 55 nci maddesinin birinci fıkrası; 
«Resmî tatile rastlamadığı takdirde Millet Meclisi Ge
nel Kurulu, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 
15.00'ten 19.00'a kadar toplanır.» demekte, ikinci 
fıkrası ise; «Danışma Kurulunun teklifi üzerine Ge
nel Kurul, toplantı gün ve saatlerini değiştirebileceği 
gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar ve
rebilir.» demektedir. 

İçtüzüğün 55 nci maddesinin ikinci fıkrasında, uza
tılma hakkında en ufak bir kelime, en ufak bir ima 
bulunmamaktadır. 

Aslında İçtüzüğümüzün 56 nci maddesi uzatma 
hakkında emirlerini bildirmiş bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 56 nci maddesinin ikinci fıkrası; «Zo
runlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyle 
ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması ama-
cıyle oturumun uzatılmasına Genel Kurulca karar ve
rilebilir.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, siz de bilirsiniz ki, saat 
19.00'a, yani toplantının sona erme zamanına rastla
dığı zaman ve hemen bitmek üzere, bitmesi yakın olan 
görüşmelerde Sayın Genel Kurul uzatılmaya karar 
verebilir. Bunun için 55 nci maddeyi zorlamaya ge
rek görmemekteyiz. Ama Sayın Adalet Partisi Gru-
punca, bir de, başka bir teklif eklenerek, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili bir teklif eklenerek, 11 sa
yılı Kararnamenin görüşülmesi için her zaman yaptık
ları gibi, yine başka istismar yollarına başvurmakta
dırlar. 

Danışma Kurulunda bir soru sordum, «Bu Millî 
Savunma ile İlgili tasarı Başkanlığa ne zaman gelmiş» 
diye. Sayın Başkan cevap verdiler; 26 . 3 . 1975 ta
rihinde gelmiş. Yani iktidar partilerince, iktidarın 
kurulduğu günlere rastlayan bu teklif iki ay kadar bir 
zaman içinde getirilmemiş; şimdi 11 sayılı Kararna
meye sırf bir kulp takılmak üzere her zamanki yap
tıkları istismarın örneğini vermek üzere getirmiş bu
lunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulca bu uzatma 
teklifi kabul edilirse, bu İçtüzüğümüzün açıkça, ihlâli 
demektir. Bunun aleyhinde oy vermek, İçtüzüğümü
zün gelişigüzel kullanılmasını önleyecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeli. 
Danışma Kurulu önerisini Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Da
nışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
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V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13.2. 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C, Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 441) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, raporu Yüce 
Heyetin bilgilerine daha evvelce sunmuştuk ve ayrıca 
bu konuyla ilgili olarak rapor üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin isimlerini okumuştuk. 

Sırayla; Sayın Reşit Ülker, Sayın Hasan Yıldırım, 
Sayın Ali Sanlı ve Sayın Yılmaz Alpaslan kişisel ola
rak söz istemişlerdi. 

Sayın komisyon yerini almış bulunmaktadır. 
Sayın Hükümet?.. Sayın Hükümet de yerini aldı. 

Rapor üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 
olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sun
maya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu Genel Müdürüyle ilgili, Parlamen
toda ve Hükümette iki ayrı tasarruf mevcuttur. Hü
kümet atama, göfevden alma kararnamelerini Cum
hurbaşkanının huzuruna onaylamak üzere götürmüş 
ve Cumhurbaşkanı görevden alma kararnamesini 
onaylamıştır. Hükümet, Cumhurbaşkanına sunulan 
kararnamesiyle TRT Genel Müdürünü, belirli neden
lerle görevden almaktadır. Burada dikkat edilecek 
nokta, Hükümetin, Cumhurbaşkanınca onaylanan ka
rarnameyi Resmî Gazetede ilan etmemesi, neşretme-
mosidir. Hükümet şu anda kararnameyi Resmî Gaze
tede neşretmemek suretiyle, kararnameyi TRT Ge-

(/) 11.3'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 13 . 5 . 1975 
tarihli 75 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

n:l Müdürüne tebliğ etmemek suretiyle TRT Genel 
Müdürünün Dânıştaya, idarî yargı organlarına gide
rek bu idarî tasarrufu iptal ettirmek olanaklarını or
tadan kaldırmayı düşünmekte ve böylelikle Anayasa
nın içinde mündemiç ve Anayasada öngörülen Hükü
metin sorumluluğu, görevini suiistimal etmek suretiy
le sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Hükümet bağım
sız Türk mahkemelerinin yargısından korkmakta ve 
bu kararnameyi tebliğden çekinmektedir. Bu konu 
önemle üzerinde durulacak bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin bu kararnamey
le ilgili tasarrufunun yanında - atama ve görevden 
alma tasarrufunun yanında - yüksek huzurunuza sevk 
edilen 11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il
gili bu metin Millet Meclisinden geçmiş, Senatoya 
gitmiş ve Millet Meclisinde ve Senatoda ayrı ayrı 
görüşülmek suretiyle, Anayasanın 64 ncü maddesine 
aykırı yeni bir metin Senatoda düzenlenmek suretiyle 
huzurunuza gelmiştir. Şimdi bu yeni metin üzerinde, 
Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince kurulmuş olan 
Komisyonun bir görüşü yoktur. Şu anda huzurunuz
da bulunan Komisyon bu görüşmeleri izleyemez, gö
rüş ifade edemez ve görüş ifade edemeyen, bir görü
şü olmayan Kom'isyon huzurunda, kanun tasarı ve 
teklifleri bu Meclislerde görüşülemez. Bunu açıklıkla 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, burada şu noktaya değine
ceğim : 11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, is
tisnaî memurluklarla ilgili TRT Genel Müdürünü is
tisnaî memurluklar kapsamına alan 1589 sayılı Yetki 
Kanununa göre düzenlenmiş bir kanun hükmünde 
kararnamedir. Bu kararnamenin reddi için, Parlamen
toda Millî Cephe kanadına mensup olan arkadaşla
rımızın ısrarlı tutumları, davranışları bugüne kadar 
sürüp geliyor, idarî tasarruf var, onunla bu yapılabi
lir. «Hükümet olunuz bu tasarrufu yapınız» dedik, 
yaptılar. Lütfen yaptığınız tasarrufu tekemmül et'tiri-
riiz. Cumhurbaşkanının onayını aldıktan sonra Ana
yasada Öngörülen hakkını kullanmak isteyen TRT 
Genel Müdürünün, 'mahkemeye gitmek isteyen TRT 
Genel Müdürünün mahkemeye gitme olanağını ken
disine veriniz, mahkemelerden korkmayınız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) Demokratik hukuk devletinin 
gereği budur. 

Değerli arkadaşlarını, şimdi metne geliyorum. 
Millet Meclisi methinde biz, o zamanki komisyon, 

şvmdi ortadan kalkmış olan komisyon, Anayasanın 
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94 ncü maddesine göre kurulmamış olan komisyon 
bir metin düzenlemişti : «Kanun hükmündeki karar
name reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır» Bu me
tin Senato'ya gitti ve Senato, kanun hükmündeki ka
rarnamenin yetki dışı çıkarılmış olduğunu metne bağ 
laJdı : «Kanun hükmündeki kararname, yetki dışı çı
karılmıştır» diyor. Yani, Anayasaya ve yasalara ay
kırı kanun hükmündeki bir kararnamenin yetki dışı 
olduğunu Senato ifade ediyor. Edebilir mi? Görüşü
müz odur ki, edemez. Yetki dışı olduğunu iddia edi
yorlar idi ise, bunu Anayasa Mahkemesine, kanun 
hükmünde kararname çıktıktan sonra götürmeleri 
gerekirdi, götürmediler. Ve şimdi akılları başlarına 
gelmiş gibi, Senato, sanki bir mahkeme havası için
de, «yetki dışıdır» kararı veremez. Yüce Millet Mec
lisi bu kararı vermedi. Bunun dışında, Senato bu ta
sarrufu, kanun hükmündeki kararnameyi, «Bütün 
sonuçlarıyla birlikte, ret ve iptal ediyoruz»1 diyor. 

Arkadaşlar, kanun hükmündeki kararname bü
tün sonuçlarıyle birlikte iptal edilmez. Bu iptal et
me yetkisi, idarî ve adlî yargı mercilerine aittir, mah
kemelere aittir. İptal kararı veremez Porlâmentoda ya
sama organları, açık bu. Ama oradakiler, atama ka
rarnamesi var ya 15 . 2 . 1974 tarihli, TRT Genel Mü
dürü ismail Cem'e ait; «Atama kararnamesini iptal 
edelim. Gelmişken bu, hem yasama organı görevi 
yapalım, hem iddia edelim, hem mahkûm edelim, 
hem iptal kararı verelim, hem kanun çıkaralım.» 
derler. Bu totaliter ve faşist rejimlerde görülen bir 
usuldür. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım; bunun hukuk dilinde, de
mokratik hukuk devletinde yeri yoktur, Hiç kimse 
bunu iddia edemez ve hiç kimse bunun hukuksal ol
duğu tezini ileri süremez. Benden sonra konuşacak 
olan değerli arkadaşım, madde ile ilgili olarak bu
nun, Anayasanın 64 ncü maddesine aykırı olduğunu 
ifade edeceklerdir. Şimdi görüşlerimizi, Senato metni 
ile ilgili olarak, kısaca ifade ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu bu metniyle bağımsız mah
kemelerin yargı yetkisini gaspetmiştir, bir. Hukuk dev
letinde böyle bir anlayışın yeri yoktur. Hükümeti 
oluşturan Millî Cephe kanadının bu anlayışı, ancak 
totaliter devlet görüş ve yöntemlerinde vardır. Ya
sama Meclisleri, yürütme organının atama karar
larını iptal edemez. Bu kararları iptal yetkisi idarî 
mahkemelere ve Danıştaya aittir. Cumhuriyet Se
natosunun Millî Cephe kanadının verdiği, karar
namenin bütün sonuçlarıyle ilgili iptal kararı, hukuk 

devleti kurallarını çiğneyen ve Anayasayı ihlâl eden, 
ölü doğmuş bir karardır, hukukî hiçbir değer taşı
maz. 

Cumhuriyet Senatosu metninde yer alan, 11 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin yetki dışı ve ya
salara aykırı olarak çıkarıldığı savcının, inceleme ve 
Anayasaya uygun olup olmadığını denetleme yetki
si de, Anayasanın 64 ncü maddesinin son bendine 
göre, Anayasa Mahkemesine aittir. Cumhuriyet Sena
tosunun, Millî Cephe kanadının kabul ettiği bu met
ne göre; yasama meclisleri hem yasa yapmış, hem 
mahkeme yerine geçip kararname iptal etmiş, hem de 
Anayasa Mahkemesi gibi, kararnamelerin Anayasa
ya uygunluğunu denetleyip karar vermiştir. Yasa
lara, kanun hükmündeki kararnamelere ve devlet 
yönetimine, totaliter rejimlerde görülen değer açı
sından bakan ve eğilen Millî Cephe kanadının, Par
lamentoyu böyle bir çıkmaz noktaya getirmesi ger
çekten hazindir. 

Değerli arkadaşlarım, görülen odur ki; Yasama 
Meclislerindeki Millî Cephe kanadının asıl amacı, ya
sa yapmak, ya da yasal tasarruflarda bulunmak de
ğil; TRT Genel Müdürü İsmail Cem îpekçi'yi göre
vinden uzaklaştırarak, TRT'yi yansız bir Anayasa 
kuruluşu olmaktan çıkarıp, yönetiminde faşist eği
limli, uydu kişilerin kol gezdiği partizan yayın ara
cı durumuna getirmektir. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Geçmişte acı deneylerini ve sonuçlarını gördüğü
müz, hukuk devletini tahrip eden böyle bir tutum ve 
davranışın temsilcileri, ağır hukukî ve siyasî sorum--
luluk altına gireceklerini bilmelidirler. Bir Anayasa 
kuruluşu olan TRT'nin geçirdiğimiz bunca deneyler
inden sonra çağ dışı hukuk, çağ dışı ahlâk, çağ dışı 
sosyal ve ekonomik görüşlere sahip, halka yabancı
laşmış, Millî Cephe oligarşisine teslim edileceğini, ya 
da teslim olacağını sanmak tam bir gaflet eseridir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Kendi içlerinde tu
tarsız, uyumsuz cephe topluluğunun buna gücü yet
meyecektir. TRT idari vesayet altında bir kuruluş 
değildir, olmayacaktır. TRT, Anayasanın güvencesi 
altında, yansız bir kuruluştur. 

Demokrasinin, hukuk kurallarının üstünlüğünün, 
özgür düşünce ve tartışmanın ve halkın Devlet yöne
timindeki uygulamalar karşısında özgürce hüküm ver
mesinin başlıca güvencesi TRT'dir. 

Meşum tertipleri hazırlayanların, TRT'ye uza
nan faşist elleri kırılmaya, çirkin dilleri halkın şaş-
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maz Sağduyusu karşısında kopmaya mahkûmdur. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). TRT'yi ele geçirerek 
Türk halkını çağ dışı bir yönetime sürüklemeye ça
lışanlar hüsrana uğrayacaklardır. 

Sayın Erbakan'ın deyimi ile, «Cennetmekân Ab-
dülhamit Han devri» nin özlemcileri, o devirde dahi 
yapamadıkları çağ dışı girişim ve eylemleri, Atatürk 
Türkiyesinin Cumhuriyet devrinde yapabileceklerini 
sanıyorlarsa aldanmaktadırlar, yanılmaktadırlar. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Türk halkı çağdaşlaşmıştır, 
Türk halkı devletine, demokratik hukuk devletine 
sahiptir. Bu devleti faşistlerin kanlı ellerine bırak
mamaya kararlıdır. Devleti yıkmak için önce TRT' 
yi yıkmakla işe başlayan faşistler, çağ dışı bir dünya 
görüşünün zavallı mümessilleri, iç ve dış egemen iş
birlikçi sermaye çevrelerinin temsilcileri, Devleti yık
maya güçleri yetmeyeceğini, karşılarında Türk hal
kını ve Cumhuriyet Halk Partisini göreceklerini iyi 
bilmelidirler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, TRT Kurumu Genel Mü
dürü hakkında Devlet Memurları Yasasının «İstisnaî 
memurluklar» la ilgili hükümlerinin uygulanacağına 
dair 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Yasa
ma Meclisleri komisyonlarında ve genel kurulla
rında görüşülüyor. Parlamentoda çoğunluğu sağla
mak, yasa çıkarmak gücünden yoksun, kendi tanım
ları ile Devlet yönetimini işgal eden MC Hükümeti, 
Parlamento görüşmelerinin sonucunu beklemeden. 
(A. P. ve C. H. P. milletvekilleri arasında tartışma
lar). 

BAŞKAN — Efendim, hatibi sükûnetle takibede-
lim, rica ediyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — TRT Yasasının 
9/3 ncü maddesine dayanarak, TRT Genel Müdürü 
İsmail Cem İpekçi'yi görevinden alan kararnameyi 
hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanına sunmuş ve almış 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Devletin başı ve bu sıfatla 
Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil 
eden Sayın Cumhurbaşkanımızın, demokratik hukuk 
devleti kurallarını böylesine çiğneyen ve iç barışı, 
halkın huzurunu kaçıran ve millî birliği sağlama 
şöyle dursun, bozan böylesine partizan bir karar 
karşısında, Anayasanın kendisine verdiği Devlet Baş
kanlığı görev ve anlayışı içinde kararın gerekçesini 
inceleme gereksinmesini duyması, konunun önemini 
ortaya koymaktadır. 

Hükümet, 11 sayılı Kaun Hükmündeki Kararna
menin Yasama Meclislerinde yapılan görüşmelerinde 
izlediği Genel Müdürün kişiliğini hedef alan suçla
ma yolunu, bu kez Bakanlar Kurulunda da yasaları 
zorlayarak, yasaların dışına çıkarak izlemeye başla
mıştır. 

Bir kararnamenin Devlet Başkanına sunulup, 
onayı alınmadan, Hükümet Başkanının da bilgisi dı
şında kamuoyuna açıklanması, Hükümetin kendi 
içinde ne denli tutarsız ve birlikten yoksun olduğunu 
gösteren en büyük kanıttır. Devlet yönetimi anlayışını 
böylesine hafife alan, çağ dışı dünya görüşlerine 
sahip partilerin temsilcilerinin bulunduğu bir hükü
metten, faşist kalıntılara yer vermiş bir hükümetten 
elbette çağın gereklerine uygun demokratik bir halk 
yönetimi beklenemez. 

Halktan güç almayan bu Hükümet temelde zaaf 
ile maluldür. Yasa dışı eylemlerle Devleti yıkmak ve 
enkazı altında zayıf siyasî bünyelerine güç katabile-
cak hurda arayanlar, kendilerini mukadder akibet-
ten kurtaramayacaklarını, çökeceklerini ve silinip gi
deceklerini bilmelidirler. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — O 
akıbet sizin başınıza gelecektir. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri; Cumhurbaşkanına kararname sunulmadan, ka
rarnamenin gerekçesi açıklanmadan ve Cumhurbaş
kanı onaylamadan evvel; Sayın Erbakan 2 . 5 . 1 9 7 5 
günü, Sayın Üztürk de 5 . 5 . 1975 günü, TRT Genel 
Müdürünün alındığını, alınacağını ifade etmişlerdir. 
Bunun Devlet yönetimi ile bir ilgisi yoktur. Bu şe
kilde daha tekemmül etmemiş bir kararnameyi bir 
istismar, bir sömürü olarak ortaya koymak ve halk 
yığınlarının ortasına çıkıp, yanında, yansız olması 
lâzım gelen, iç barışı sağlaması lâzım gelen İçişleri 
Bakanıyle bozkurt rozetleri arasında TRT'den bahse
derek TRT Genel Müdürünün komünist ses verdi
ğini söylemek, en azıyle gayri ciddî harekettir, dev
let yönetimiyle katiyen ilgisi olmayan bir harekettir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, kaç tane Başbakan vardır 
bu Hükümetin içinde? Başbakan açıklamadan Başba
kan Yardımcısı gidip bunu açıklayamaz. Cumhur
başkanına saygı yok mudur? Cumhurbaşkanı onay
lamadığı zaman ne hale düşeceksiniz? Devlet mi yö
netiyorsunuz, yoksa aşiret mi yönetiyorsunuz? Aşi
ret yönetiminde dahi böyle yönetim yoktur. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

— 142 — 



M. Meclisi B : 77 

Değerli arkadaşlarım; diğer noktaya geliyorum. I 
Sayın Başbakan bu konuda... (A. P. ve C. H. P. sıra
larından gürültüler; arka sıralardan İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan ile Urfa Milletvekili Abdülkadir 
Öncel'in birbirlerinin üzerine yürümeleri.) 

BAŞKAN — Sayın Türkcan... (Gürültüler) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan saate 

bakar mısınız? 
BAŞKAN — Siz konuşmaya başlayalı 14,5 dakika 

oldu. efendim. (Gürültüler). I 
Sayın idare Âmirleri arkadaşlarım... 
Lütfen oturun efendim. Sayın Sevilgen, Sayın 

Alpaslan, Sayın Türkcan, lütfen oturun efendim. I 
(Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün anlaşılmayan bir 

müdahalesi). 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sana Devlet yönet

tireceğim, aşiret değil. Senin bunları yapmaman ge- I 
rekir, sana yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Oral, devam buyurun efen
dim. (Gürültüler). 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan/ sus
sunlar cevap vereceğim. Başlayayım mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen yerinize 
oturun. 

Siz buyurun Sayın Oral, beş dakikanız var. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım... 
BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Oral. (Gü

rültüler, M. S. P. ve C. H. P. arka sıralarından ayağa 
kalkmalar). 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Uyarınızı bekliyo
rum Sayın Başkan. Bakınız orada hadise çıkıyor, be
nim vaktim gidiyor, ondan sonra konuş diyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun Sayın Oral. 
Lütfen yerinize oturun efendim. Sayın Türkcan, 

lütfen yerinize oturunuz. 
Buyurun Sayın Oral. (Yer yer ayağa kalkmalar, 

karşılıklı konuşmalar). 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş

lar. (Gürültüler). 

Sayın Başkan, devam edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Oral, buyurun. 

Efendim, lütfen yerlerinize oturun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, yer
lerine otururlarken saate bakınız lütfen. Yedi sekiz 
dakikam vardı, «Beş dakikaya indi» diyorsunuz; ol
maz ki böyle. | 
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BAŞKAN — Sayın Oral, rica ediyorum,. konuş
manıza devam edin efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla)— Değerli arkadaşla
rım; TRT Genel Müdürü, 359 sayılı TRT Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 3 ncü bendi gereğince altmış
tır. Yani TRT Genel Müdürü, kamu düzenini, Dev
letin dış güvenliğini, millî güvenliğini ihlâl etmekle it
ham edilmiş, vatan ihanetiyle itham edilmiştir. (A. P. 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri, TRT Genel Mü
dürünü vatan ihanetiyle itham eden Hükümet üyele
ri, eğer bunun maddî delil ve emarelerini, kanıtını ve 
belgelerini veremezlerse müfteri olurlar; aynı, vatan 
hainlerinin idam cezasına sevk edildiği gibi hakların
da soruşturma açılması lâzım gelir. (A. P. sıraların
dan «Yuh» sesleri, C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sahir Dinçman, 
TRT'nin... Irmak Hükümeti bir komisyon kurmuş, 
hangi yetkiye istinaden kurmuş? Yasaya mı dayanı
yor bu komisyon?.. Yok. Niçin dört üniversite üye
sinden müteşekkil, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterinin bulunduğu, yansızlıkla ilgili rapor vere
cek durumda, kanunî olan bir komisyona gitmiyor
sunuz da; bir akşam ve bir gün, zaten siyasî haya
tındaki bütün tutum ve davranışları bu zabıtlarla 
tevsik edilmiş olan bir Başbakan Yardımcısıyle sa
baha kadar bu adamlara baskı yapıp rapor almaya 
kalkıyorsunuz? Bu da suçtur, bunun da hesabını ve
receksiniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar).. 

Değerli arkadaşlarım, Hukuk Müşaviri Sahir 
Dinçman diyor ki, «O akşam gelmiş, kahve içmiş 
ve kahve içerken de kendileri arasındaki uyuşmazlığı 
Sayın Fezyioğlu gidermiş». Sayın Feyzioğlu, tarafsız 
olarak yapması lâzım gelen bir uyuşmazlığı gider-
mez. (Gürültüler). 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Anka 
Ajansı, Anka. (Gürültüler). 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Yakışmı
yor size. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sus, sus!.. 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Eken. (Gü

rültüler). 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Nerede, nerede ka

rıştırılacak bir nokta var, bu... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Hatibi sessizce izleyelim efendim, 

rica ediyorum. 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — TRT Genel Müdü
rünün, görevden alınabilmesi için millî güvenliği ihlâl 
etmesi lâzım gelir. Sayın Devlet Bakanından soruyo
rum - zabıtlarda da yeri vardır, bu maadde görüşü
lürken sayın Korkmazcan da vardır - şu kürsüde, 
«Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı alınmadan, 
TRT Genel Müdürünün millî güvenliği ihlâl ettiği id
diası olamaz» diyen Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, bu
gün keyfî ve indî mütalaalarla vatan ihanetiyle it
ham edip, birisi de çıkıp «Moskova sesi» diyecek ka
dar Devlet yönetiminden uzak, hırslarının esiri olmuş 
insanlar olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadırlar. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, bir dakikanız var efen
dim. -

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ama lütfen, müsaa
de edin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen toparlayın 
efendim, bir dakikanız var. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, şunu ifade edeceğim : 

Bu memlekette millî güvenliği, kamu düzenini ve 
Cumhuriyetin niteliğini ihlâl eden TRT Genel Müdü
rü değildir. Onun hakkında tek bir hukukî belge, tek 
bir iddia, tek bir mahkeme iddianamesi, tek bir kanıt 
yoktur. Ama, Cumhuriyetin niteliğini ihlâl eden; Ata
türk'e, «Selanik'ten gelip de Abdülhamit'i indiren», 
«Atatürk masondur» diyen, Cumhuriyete ihanet eden 
Başbakan Yardımcısı Erbakan burada oturmaktadır. 
Onun da mahkûmiyet ilâmı vardır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Yuh!..» sesleri, sıra kapaklarına vurma
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral lütfen son 
cümlenizi söyleyin efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bakınız... 
METE TAN (Afyon Karahisar) — Kaçıncı son 

söz? 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Söz alırsınız, söz 

alırsınız. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Rica ed:-

yorum, lütfen hatibe sözlerini bitirme fırsatı verin. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Anayasa Mahkeme

si kararı - ömrümde bu kürsüde hiçbir belgeye isti
nat etmeden konuştuğumu hatırlamam - 20.5.1971/1 
tarihli kararı; bakınız Anayasa Mahkemesi ne di
yor: «Selanik'te mason subayların hazırladığından» 
bahsediyor. (Şiddetli gürültüler.) Size de var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Toparla
masını rica ettim efendim. 

Son cümlenizi söyleyin sayın Oral. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım... (Gürültüler) 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Kesin sö

zünü. 
BAŞKAN — Son cümlesini rica ettim efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Son cümle değil-

sayın Başkan. Her gürültüde sözüm kesildiği zaman 
bunları ilâve etmeye mecbursunuz; Tüzük sarih. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gürültüleri, vakte 
ilâve mümkün değil sayın Oral. Bunu da dikkate bir 
yerde alıyorum tabiî. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Gürültüler devam 
ettiği için vakte ilâve edilmelidir. 

Sayın Başkan, yalnız Cumhuriyetin niteliği ile de
ğil, Anayasanın 2, 19 ve 57; Siyasî Partiler Kanu
nunun 93, 94 ve 95 nci maddelerine aykırı hareketten, 
bırakınız partisinin kapatılmasını, 70 - 80 tane dosya 
yukarıda bekliyordu Cumhuriyete ihanetinden dolayı. 
Cumhuriyete ihanet edenler bunlar!. (Gürültüler.) 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Siz affettiniz, 
ayıp be... 

BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral süreniz bitti 
ve geçiyor efendim, rica ediyorum lütfen, lütfen efen
dim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bitti efendim. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Oral bana yardımcı olun lüt

fen, rica ediyorum. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Müsaade ederseniz 

bitireceğim, işte sözümü bitiriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum. (Gürültüler.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Adalet Partisi... (A. P. sıralarından sıra kapak
larına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben bu gürültüde 
inmem efendim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, zamanla 
kayıtlı konuşmanız sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Gürültü olduğu 
müddetçe ifimem. 

BAŞKAN — Zamanla kayıtlı efendim, rica ediyo
rum. 
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HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Gürültü zamana 
kayıtlı değil. (A. P., M. S. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, son SJZÜ-
nü rica ettim hatipten, rica ediyorum. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, «Adalet Partisi renksizdir» diyen sayın Erba-
kan'dır; «Adalet Partisi Masondur» diyen sayın Er-
bakan'dır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

YÜCEL DİRÎK (İzmir) — Sana ne, sana ne... 
BAŞKAN — Sayın Oral süreniz bitti efendim, ri

ca ediyorum. Sözünüzü kesmek zorunda bırakmayın 
beni efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla)-— Bitiriyorum. (Gü
rültüler) 

Görülüyor ki 31 Mart ve Kubilây olaylarının si
yasî mirasçılarıyle; faşistlerden oluşan, Türk halkını 
temsil gücü olmayan... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Kesin sö
zünü. 

BAŞKAN — Sayın İslâm rica ediyorum, ikaz edi
yorum, istirham ediyorum efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Çok küçük bir 
azınlık zorla ele geçirmek, Devleti işgal etmek iste
mektedirler. Buna güçleri yetmeyecektir. (A. P., M. 
S. P. ve C. G. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sı
ra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral... (Şiddetli gü
rültüler) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Türk halkının sağ
duyusu, ile... 

BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral, sözünü kes
tim sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — ... Demokratik hu
kuk devletine sahip çıkan gerçek idaresi, bu kanun
suzluğu bozacaktır. 

BAŞKAN — Konuşmanızı kestim efendim, rica 
ediyorum, konuşmanızı kestim efendim. Rica ediyo
rum, konuşmanızı kestim efendim. (Şiddetli gürültü
ler.) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım... 

Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Konuşmanızı kestim sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Son söz bağımsız 
Türk mahkemelerine aittir... 

BAŞKAN — Sayın Oral, konuşmanızı kestim efen
dim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — ... Ve bağımsız Türk 
mahkemeleri, 

BAŞKAN — Sayın Oral... (Gürültüler) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ve bağımsız Türk 

mahkemeleri (Şiddetli gürültüler, A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «yuh» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Oral... (Gürültüler.) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ... Adalet Partisi 

hakkında, faşistler hakkında kesin kararını verecek
tir. (A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından «Yuh» ses
leri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler.) 

Türk halkı verecektir... 
BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral... (Şiddetli 

gürültüler.) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Seçimden korkup 

kaçanlardan halk intikamını alacaktır. 
BAŞKAN — Sayın Oral... (A. P., M. S. P. ve C. 

G. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler.) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Saygılar sunarım, 

değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oral. (A. P., 
M. S. P. ve C. G. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gü
rültüler; C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Söz sırası Demorkatik Parti Grupu adına sayın 
Rasim Cinisli'nin. Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ (Erzu
rum) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın arkadaşlarım, 
hatip konuşuyor, sessizlikle takip edelim efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Demokratik Parti Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlıyarak sözlerime baş
lıyorum. 

Benden önce konuşan sayın sözcü, eski bir parla
menterdir; uzun yıllar teşriî görev yapmış, Yüce Mec
lisin usulünü bilen değerli bir arkadaşımızdır. 

Görüşmelerini dikkatle takip ettim. Gündemde 11 
sayılı Kararname vardır. Yüce Heyetiniz bu Karar 
namenin usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığını, çı
karılmış ise Yüce Heyetin tasvibine mazhar olup ola
mayacağını tetkik buyuracaktır. Halbuki, sayın Oral 
konuşmalarmda tam bir tehditname ile huzurunuza 
gelmiş, bu tehditnameyi ifade buyurmuştur. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 
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Bu usul, Meclis müzakerelerini salim bir noktaya 
götürmüyor. Yüce Heyetin mehabeti bozuluyor, 
mesele Meclis müzakeresi ahenginden çıkıyor, bir mi
ting heyecanına dönüşüyor. Bu da yapılan görüşme 
lerin, alınacak kararların sağlığına tesir edecektir. 

Değerli milletvekilleri; Sayın Oral «Hesap soraca
ğız», «Yakanızdan yapışacağız» diyor, «tsmail Cem 
İpekçi giderse bir faşist yönetim gelecektir.» diyor. 
tsmail Cem Ipekçi'nin yansız olduğunu peşin bir ka
naatle ortaya koyuyor, daha muhtemel gelişmeleri de 
şimdiden müjdeliyor, haber veriyor, itham ediyor. 
Geleceği de önceden kestiriyor, geleceğin de faşist 
bir idare olacağına şimdiden hükmünü veriyor ve 
damgasını koyuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hesap sorma yargı yo-
luyle değil, müzakere yoluyle olacaksa, biz de De
mokratik Parti adına daha önce, sayın Ecevit Hükü
meti zamanında çıkarılmış olan 11 sayılı Kararname
nin getirmiş olduğu usulsüzlüklerin hesabını, müza
kere yoluyle sormak için huzurunuzda bulunuyoruz. 

Üzerinde konuştuğumuz 11 sayılı Kararname, ikin
ci defa Yüce Heyetinizde görüşülmektedir. Birincisi, 
Şubat ayının ilk haftası içinde yapılmıştı. Senato
da yapılan değişiklik yüzünden ikinci defa görüşmek 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bir Anayasa gereğidir. 

Türk toplumunun günlük hayatının bir parçası ha
line gelen, radyo ve tlevizyon yayınlarını tekelinde 
tutan TRT Kurumu; bir Devlet kuruluşudur, devlet 
eliyle yönetilir; büyük vatandaş kitlesinin evine gi
ren, gözüne ve kulağına hitap eden, yaygın bir dev
let hizmeti görmektedir. Bu yaygınlığı sebebiyledir 
ki; geniş kitlelerin tenkitlerini ya da tasviplerini üze
rinde toplamaktadır. Son aylar içerisinde TRT üze
rinde toplanan şikâyetleri kamuoyunun, amme vic
danının bir murakabesi olarak değerlendirmek lâzım
dır. Siyasî imkânı eline geçiren iktidarlar, zaman za-. 
man TRT'nin bu yaygın avantajından istifade etmek 
hevesine kapılmışlardır; usulsüz, yolsuz kurnazlıklar
la TRT'yi siyasetlerine ve parti çıkarlarına kullanmak 
istemişlerdir, istismarlarına kılıf arayanlar, çoğu kez 
kazdıkları kuyuya kendileri düşmüşlerdir. 

Üzerinde konuştuğumuz, TRT Genel Müdürünü 
ilgilendiren 11 sayılı Kararname, bu türlü bir hevesin 
ve bu tür bir iktidarın eseridir. Salı günkü oturum
da usul tartışması yapan Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup bir değerli üye, 11 sayılı Kararnamenin ka
derinde usulsüzlüğün olduğunu, 11 sayılı Kararname
nin kaderinin usulsüzlükle başladığını ifade buyurmuş

tu. Doğrudur. 16 Şubat 1974 tarihinde, saym Ecevit 
Hükümeti zamanında kanunları ve Anayasayı zorlaya
rak çıkartılmış olan bu Kararname usulsüz bir tasar
ruftur. Bu tasarrufta gördüğümüz hukukî aksaklık
ları, ilk müzakereler sırasında arz etmiştim,'şimdi de 
kısaca arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; malumunuz olduğu üzere, 
Anayasamızın 64 ncü maddesinde yapılan değişikliğe 
göre, bazı durumlarda Türkiye Büyük Millet Mecli
si, kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini 
Hükümete verebilir. Bu, istisnaî bir yoldur. Bu yol 
kullanılırken, yine 64 ncü maddede ifade edilen şart
lara bağlı kalmak Anayasa emridir. Anayasamız, 
Hükümete belli konularda ve yetki veren kanunda 
amaç, kapsam, ilke, yetki süresi ve yürürlük hüküm
leri bakımından sınırlar koyarak, kanun kuvvetinde 
kararname yetkisinin hükümetlere verilebileceğinden 
bahsetmektedir. Şu şartlara uygun olmayan karar
nameler, kanun kuvvetini kazanamazlar. Söz konusu 
11 sayılı Kararname, Anayasanın istediği bu bağlayıcı 
şartlara uygun yapılmamıştır. Bu sebeple sakattır, bu 
sakatlığın hukukî nedenleri de şöyledir: 

23 . 5 . 1972 tarih ve 1589 sayılı Kanunla Hükü
mete, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, bu 
kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 1589 sayılı Kanunda, Hükümetin bu 
kararnameleri hangi kayıtlarla çıkaracağı, kesin ola
rak belirlenmiştir. 

Amaç, kapsam, ilke, yetki süresi ve yürürlük hü
kümleri bakımından bağlayıcı kayıklar da açıkça bu 
kanunda gösterilmiştir. 

1589 sayılı Kanun, amaç olarak Devlet Memurla
rı Kanununun içine giren konularda, Bakanlar Ku
ruluna yetki verildiğini tespit etmiştir. TRT Genel 
Müdürlüğünün durumu, amaç olarak kalbul edilen 
657 sayılı Devlet Personel Kanununun dışındadır. 
TRT, 359 sayılı Teşkilât Kanunu ile tarafsız, nev'i 
şahsına münhalsır bir kuruluştur. Özellikle, Genel 
Müdürün durumu 359 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinde nitelikler1! ile belli edikti'iştir. 

TRT'nin 657 sayılı Kanunla tek ilişkisi; ücretler 
ve intibaklarla olan alâkasıdır. TRT Genel Müdür
lüğü, istisnaî memuriyet olarak düşünülüyorsa, duru
mu 657 sayılı Kanunun içinde değil, 359 sayılı TRT 
Kanunu içinde ele alınması gerekir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsam 
maddesi gayet açık olduğu g!i'bi, 1327 sayılı Kanunda 
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da bu kanunun kapsamına kimlerin girdiğini açıkça 
görmek mümkündür. Her iki halde de TRT bu kap
sam dışında bırakılmıştır. Üstelik, 657 sayılı Kanun 
ve bunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek geçici 21 
nci ve bilhassa ek geçici 31 nci maddesi TRT'nin, 
Devlet Memurları Kanununun kesin olarak dışında 
olduğunu tespit etmiştir. 

Tekrar edeyim; TRT'nin 657 sayılı Kanunla iliş
kisi ücretlerle, intibaklarla olan alâkasıdır. Nitekim; 
1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunda bazı tadiller 
yapılmasını hedef alırken, bu kanunun kapsamına 
girmeyen çeşitli kuruluşların personellerinin ücretleri 
bakımından geçici hükümler getirmiştir. 

1327 sayılı Kanun «657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair Kanun» adı ile yayınlanmıştır. 

1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanuna 37 ek mad
de ilâve etmiştir. Böyle olmakla birlikte kanunun 
kapsamında bir değişiklik yapmamıştır. Yani, konu
lan maddeler mahiyetleri icabı geçici tanzim tarzları
dır, geçicidir ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
personelin aylık ücretleri ile ilgilidir. TRT de bu se
bepten ötürü 657 sayılı Kanunla ilgilidir. 

Bu suretle 1589 sayılı Yetki Kanununun amacı 
içine TRT'nin girmediğini kesin olarak görmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri; 1589 sayılı Yetki Kanunu
nun 2 nci maddesi, bu yönden daha açık hükümler 
getirmiştir. Nitekim, «Kapsam» başlığını taşıyan 2 nci 
maddede aynen şöyle denilmektedir : 

A) Devlet Memurlarının istihdam esas ve usul
lerine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına ilişkin 
esasları, 

B) İntibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, 
haksızlıkları mevcut maddelerin yetersizliği sebebiyle 
ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek hüküm
leri kapsar» diyor. 

1589 sayılı Kanunun yukarıya çıkarılan 2 nci' 
kapsam maddesinde de TRT'nin hiç bir ilgisi bulun
mamaktadır. 1589 sayılı Kanunun ilkelerini belirle
yen 3 ncü madde de 1 nci madde ile sınırlandırılmış 
ve böylece TRT'nin bu madde içinde bulunduğunu 
da görmek mümkün olmamıştır. 1589 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi (A) ve (B) bentlerinde 90 nci mad
denin zikredilmiş olması, hükümetlere yetkilerini aş
ma ve istismar etme imkânını vermez. 90 nci madde, 
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ek geçici maddeleri kapsamına alan madde olduğun
dan, hükümetler 1589 sayılı Kanunun 1 nci, 2 nci, 
3 ncü maddelerine tamamen aykırı olan tadiller yap
mak yolunu seçemezler. 

TRT personelinin ücretlerini ve intibaklarını dü
zenleyen ek geçici 10 ncu madde, 90 nci madde çer
çevesinde bulunmaktadır. Ancak ne var ki - yukarıda 
da arz ettiğim gibi - 1589 sayılı Yetki Kanununu 
TRT için yalnız intibak ve ücretleriyle ilgili yetkiler 
getirmiş, bunun dışında bir hak vermemiştir. Şura
sını tekrar edelim ki, 1589 sayılı Kanunun TRT per
soneli bakımından hükümete verdirdiği yötlk'i ücret 
ve intibaklarla sınırlıdır. Yukarıdan beri arz etmeye 
çalıştığım nedenlerle, 1589 sayılı Kanun, TRT'ye ata
nacak Genel Müdürün şartları bakımından bir de
ğişiklik yapma yetkisi vermemiştir. 

Hükümet TRT Genel Müdürüne atanma yapıl
ması şartlarını değiştiren 11 sayılı Kanun Kuvvetin
deki Kararnameyi, 1589 sayılı Kanuna aykırı olarak 
çıkarmış, Anayasanın 64 ncü maddesinin kesin hük
müne de aykırı düşmüştür. Hükümet 11 sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararnameyi çıkarırken, yalnız 
64 ncü maddeyi ihlâlle kalmamış, Anayasanın 12 nci 
maddesindeki eşitlik prensibine ve 58 nci maddedeki 
kamu hizmetine girme hakkını belirleyen hükümle
rine de aykırı hareket etmiştir. Hükümet, Cumhuri
yet tarihinde ilk defa şahsa menfaat sağlamak için 
kanun çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 11 sayılı Kararname hukukî 
bakımdan yetki tecavüzüne tipik bir örnektir. Sayın 
Ecevit ve Hükümetinin 16 Şubat 1974 günü Sayın 
Cem tpekçi'yi Genel Müdür yapan ve usulsüz çıka
rılan 11 sayılı Kararname, TRT'yi bir buhranın 
içine itmiştir. O günden beri TRT hastadır, marazî 
bir hastalık içindedir. Toplumla olan yaygın ilişkisi 
yüzünden, TRT'nin bu hastalığı vatandaşlarımızı ve 
özellikle aile ocağını sıkıntıya sokmuştur. TRT ken
disi ile birlikte toplumu da buhrana sürüklemek gay
reti içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, TRT hakkında ağır suçla
malar vardır. Bu ağır suçlamalardan devletin güven
liği ile, kamu düzenini bozmakla ilgili olan bölücü
lük isnatlarını Sayın Devlet Başkanı da tasdik etmiş
tir. TRT Genel Müdürünü azleden Hükümet Ka
rarnamesinin gerekçesi açıklanmadığı için, bu konu
da fazla bir şey söylemeyeceğiz. Aslında görüştüğü
müz konu da 11 sayılı Kararnamedir. Ancak, görü
nen şudur ki; Devlet Başkanının tasdikiyle azledilecek 
olan TRT Genel Müdürü ve onun yönetim süresinde 
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geçen devre, ağır bir sorumlulukla karşı karşıyadır. 
TRT'yi siyasî maksatları için kullanma uğrunda usul
süzlüğe ve yolsuzluklara başvuranlar hem TRT'ye, 
hem Sayın İsmail Cem'e, hem de kendilerine kötülük 
etmişlerdir. TRT'nin üzerinde toplanan bu suçlama
lardan, TRT'yi bu hale getirenler sorumludur. Bu 
sorumluluğun telâşı, son günlerde siyasî tansiyonu 
hayli yükseltmiştir. Tabiî, bu sorumluluğun başında, 
11 sayılı Kararnameye imza koyan siyasî heyet baş 
sorumludur. 

TRT Genel Müdürü ve yardımcıları, giderayak 
ne yıkarsak kârdır, anlamına gelen bir tutumla tam 
eylem haline geçmişlerdir Bütün yayın programların
da, açık oturumlarda ve röportajlarda devamlı yara 
kaşımaktadırlar. Kardeşi kardeşe düşürmekteki ba
şarısını, şimdi aile ocağının içine sokmaya çalışmak
tadır. Oğulla babanın arasını açamak için açık otu
rumlar düzenlenmektedir. Çocukların isyan duygu
larını körükleyerek, anne ve babalarının üzerine sal
ma gayretleri vardır. TRT, bugünkü haliyle tam bir 
beyin yıkama makinasıdır. (A. P., D. P., M. S. P., 
C. G. P., sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Sayın Genel 
Başkanı Ecevit, TRT Genel Müdürü ismail Cem'in 
görevden alınmasına ilişkin kararname için sert tep
kiler göstermiştir. Aynı telâşla, Meclislerin yasama 
görevi yapmasına engel olunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 64 ncü mad
desi, bu kararnamenin öncelik ve ivedilikle Meclisler
de görüşülmesini amirdir, bu bir Anayasa emridir. 
Bu görüşmeye engel olmak, Anayasanın karşısında, 
Anayasa emrine uymamak demeketir. Bu davranışın 
sahibi olanlar, Anayasaya saygılı olduklarını iddia 
edemezler. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir dakikanız var 
efendim. 

RASÎM CÎNİSLİ (Devamla) — Peki efendim. 

Sayın Ecevit, «Cem İpekçi giderse Türkiye'de buh
ran olur.» diye buyuruyorlar. 

Buhranı yaratmakta usta olanları, buhranın nasıl 
düzenleneceğini, nasıl bir buhranla karşımıza çıka
caklarını bilemem. Kafalarına konulan buhranı dü
zenlemekte usta olanlar vardır. Yarın, Türkiye'nin 
karşısına nasıl bir buhranla çıkılacaktır? Onu da 
bilemem. Ama, bize göre, İsmail Cem İpekçi ve 
yönetimi TRT'den uzaklaştırılır ise buhran değil, 
Türkiye'de, kamuoyunda bayram olur. (A. P., D. P., 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

•- Demokratik Parti Grupu adına Yüce Heyetinizi 
| saygı ile selâmlarım. (A. P., D. P., M. S. P., C. G. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 
Siyasî parti grupları adına başka bir söz istemi 

! Başkanlığa bu. ana kadar ulaşmamıştır. 

I Sayın Reşit Ülker, kişisel olarak görüşlerinizi be
lirtmek üzere buyurunuz. Süreniz 10 dakika efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Önümüzde bir metin var. Bu metin, Cumhuriyet 
I Senatosunda değişikliğe uğramıştır. Şimdi bizim Büt-
j çe Komisyonumuz değişikliği benimsemeyi öngör-
] müş, birçok arkadaşlarımız da, «karşı oy» yazısı 
j yazmışlar. Önümüzde böyle bir metin var. Bu metni 
j benimseyecek miyiz, yoksa benimsemeyecek miyiz? 
| Vereceğimiz, karar bu. 
i Değerli arkadaşlarım, evvelâ yöntem bakımından, 
i usul bakımından meseleye ve metne bakmak gerekir. 
i Anayasanın 64 ncü maddesi, kanun gücündeki 
j kararnamelerin öncelikle görüşülmesini emretmiştir. 
I Bütçe ve Plan Komisyonunun 10 ncu sırasında bu-
| lunan bu 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 
I 10 tane kararname bir tarafa bırakılarak, İçtüzük 
i hükümleri çiğnenerek Yüce Meclise getirilmiş ve Se-
i natoya gönderilmiştir; yöntem bakımından kesin ola-
i rak sakattır. E, ne olacak? Eğer Meclisin iradesi 

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre ortaya çıkma
dığı takdirde, Anayasa Mahkemesi bunu, bu hüküm
leri iptal eder. Bu, Anayasanın açık bir hükmüdür. 
Temelde açık bir yöntemsizlik, usulsüzlük yatmak
tadır. 

Bu, niye böyle yapılmıştır? Çünkü peşin bir görü
şe bağlanılmıştır : «Her ne pahasına olursa olsun 
TRT'nin Genel Müdürü alınmalıdır.» Ve bu Karar
namenin sevk edildiği zamanı da hatırlarsanız, o za
man bir iktidar da bulunmadığına göre, «Bu, Ka
rarname yoluyle yapılmalıdır,» gibi sakat bir görüşün 
neticesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kararname hakikaten 
yasama tarihimizde acıyle ve üzüntüyle anılacak 
usulsüzlükler için de geçmektedir. İkinci bir usul
süzlük de şudur : Hatırlayacaksınız, birkaç gün 
evvel buradan 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name geçti, Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesi 
bu hükmü taşımaktaydı. Yani TRT Genel Müdürü
nün istisnaî memurlardan olmasını sağlayan (G) fık
rasını taşımaktaydı ve gene haatırlayacaksınız, bir 
önerge vererek, (G) fıkrasının yerinde muhafazası-
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nı istedim ve burada reddedildi. Bu parlamento ta
rihinde, ilk defa aynı konuda iki yasama tasarrufu, 
iki kanun ayrı yollardan yola çıkarılmış bulunuyor; 
birisi tutmazsa birisi tutsun. 

Şimdi bu 12 sayılı Kararname şu anda Cumhu
riyet Senatosunda ve orada (G) fıkrası mevcut me
tinden çıkarılmış, konuşuluyor. Aynı anda da Millet 
Meclisinde 11 sayılı Kararname, aynı konu görü
şülüyor. Bu, hukuk tarihinde, parlamento tarihin
de görülmüş bir şey değildir. Değerli arkadaşlarım, 
burada basit bir kural vardır. 12 sayılı Kararname, 
11 sayılı Kararnamede yapılmış değişikliği muhafa
za ediyorsa, değiştirip kabul etmişse; elbetteki ko
nuşulacak metin, 11 sayılı Kararname değil, 12 sayılı 
Kararnamedir. Öyle ise şimdi, Yüce huzurunuzda 
bulunan 11 sayılı Kararnamenin bugüne kadar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğundan bugü
ne kadar ki usullere aykırı olarak getirildiğini arz 
ediyorum ve görüşülemeyeceğine inanıyorum. Bu, 
görüşülemez; asıl görüşülecek metin, şimdi Senato
da bulunan kanun metnidir. Öyle ise, bu metnin bu
rada bırakılması veyahut o metinle birleştirilmesi lâ
zımdır. Senatoda bulunan öbür metinle birleştirile
rek görüşülmesi lâzımdır. Onun için diyorum ki, usul 
bakımından burada 11 sayılı Kararnamenin görü
şülmesine olanak yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, esas hakkında da şunu söy
lemek istiyorum : Burada bir metin getirilmiş, ben 
görüşülemeyeceğine kaniyim; bunu Yüce Başkanın 
takdirine arz ediyorum, bir önerge de vermeyi düşü
nüyorum. Şimdi esas metne gelince : Ne yapmış Se
nato? Bütün bunların rizikolarını; yani gecikmenin 
rizikosunu, tehlikelerini ve sakıncalarını da göze ala
rak bir değişiklik yapmış. Ne yapmış değişiklikte? 11 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname yetki dışı çı
karılmış olmakla, yani bir mahkeme edası ile, «Bü
tün sonuçları ile birlikte ret ve iptal edilmiştir» de
miş ve bunu söyleyebilmek için değişikliği yapmış; 
kendi açılarından bir an evvel bitirmek istedikleri 
işin uzamasına sebep olmuş. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız açıktır; Ana
yasanın 7 nci maddesi «Yargı yetkisi, Türk milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır» demekte
dir. Bir kararname çıkmıştır, Anayasaya veya yasa
lara aykırı da olabilir; ama bunun bütün neticeleri 
ile ret ve iptal edildiğinden Parlamento veya Parla
mentonun bir komisyonu veya bir bölümü bahsede
mez, bahsetmek yetkisine sahip değildir; çünkü Ana
yasalım 4 ncü maddesinin son fıkrası açık bir hüküm 
getirmiştir. «Hiç kimse veya organ» - Burada organ 

var - «kaynağını Anayasadan almayan bir devlet 
yetkisi kullanamaz». Burada, kaynağı Anayasadan 
alınmayan bir devlet yetkisi kullanılmak suretiyle 
mahkeme yerine, yargı organlarının yerine geçilerek 
bir hüküm tesis edilmek istenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız var efen
dim. «• 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yakın tarihte örnek
leri vardır. Meclis Soruşturması komisyonlarına, ya
ni, eski ismi ile tahkikat encümenlerine Anayasada 
haiz olmadıkları yetkilerin izafe edilmesi, verilmesi, 
zannedilmesi suretiyle, ne vahim Anayasa ihlâlleri
nin yapıldığı ortadadır. Bundan dolayı da, bizim 
Anayasamızın 88 nci maddesi denetlemeden bahse
derken şu hükmü getirmiştir (orada Meclis Soruş
turması tarif edilmiştir). «Bir konu hakkında bilgi 
edinmektir» diye, tarihimizden aldığı dersten dolayı 
ve gerekçesinde Anayasa şunu demiştir : «Tasarı (yani 
Anayasa tasarısı) bu yolla Meclislerin yargı organla
rına bırakılmış yetkileri eline almasına engel olmak
tadır». 

Değerli arkadaşlarım; görülüyor ki, kesin olarak 
hem yöntem bakımından, hem usul bakımından, hem 
de Anayasa ihlâli niteliğinde esas bakımından sakat
tır; bu. getirilen metin sakattır. 

Zamanım dolduğu için diğer konular üzerinde 
eğer imkânım olursa ve söz sırası gelirse konuşaca
ğım. Şunu söylemek istiyorum. Bu vahim ihlâli ön
leyebilmek için şunu yapmamız lâzım gelir : 

Usul bakımından bu 11 sayılı kararnamenin gö
rüşülmesine imkân yoktur; çünkü 12 sayılı, daha 
sonra çıkmış Kararnamede aynı hüküm şu anda Se
nato huzurunda bulunmaktadır. Burada görüşülemez, 
ikisinin birleştirilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, söz süreniz bitti. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Anayasa ihlâl edilerek yargı yetkisi kullanılması 
hususuna gelince : Eğer usul bakımından ileri sürdü
ğüm iddia kabul edilmezse şu metni benimsemeyin 
ki, burada Meclisçe bir Anayasa çiğnemesi, bir Ana
yasa ihlâli yapmayalım. Komisyona gitsin, komis
yonda düzeltilerek üç metin getirilsin, o üç metin 
üzerinde Anayasa gereğince oylama yapılsın ve Yü
ce Meclis bile bile bir Anayasa hükmünü çiğneme
miş olsun. 
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Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Söz sırası Sayın Hasan Yıldırım'ın. Buyurun efen

dim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekiHeri; 
TRT ile ilgili 11 sayılı Kanun Hükmündeki Ka

rarname ikinci kez huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 
Yüce Senatodan gelen metin, Millet Meclisinde red
dedilen metni değiştirmiş, kapsamı ve amacı itiba
riyle Yüce Meclisi görevinden saptırarak yürütme 
organı haline getirmiştir. 

Bir hukuk abidesi olan 1961 Anayasamızda TRT 
özerk bir kuruluştu. 1971 Anayasa değişikliğiyle TRT 
tarafsızAnayasal bir kuruluş haline sokuldu. Ana
yasanın değiştirilen 64 ncü maddesi gereğince çıka
rılan 1589 sayılı Yetki Kanununa göre, TRT Kuru
munun başına Ecevit Hükümeti zamanında 11 sayılı 
Kararnameyle İsmail Cem tpekçi getirildi. İsmail 
Cem İpekçi'nin tayiniyle birlikte Anayasanın güven
cesi ' altında ve Anayasal kuruluş olan TRT siyasî 
çekişmelerin mihrak noktası haline getirildi. 

Görünüşte hedef İsmail Cem ise de, aslında he
def bağımsız Anayasal kuruluşlardır. Bunun başında 
TRT ve Anayasa Mahkemesi gelmektedir. Rejimin 
güvencesi Anayasal kuruluşlara vaki saldırıların, yıp
ratmaların hem kuruluşlara ve hem de demokratik 
hukuk sistemine zarar getireceğini bilmeliyiz. 

İsmail Cem hukukî veya hukuk dışı yollarla gö
revinden alınabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; TRT 
hiçbir zaman borazan haline gelmeyecektir, hiç kim
senin kuvveti buna yetmeyecektir. Buna, hukuk yol-
larıyle bizler mani olacağız. Anayasa düzeni, açık 
rejim var oldukça - İsmail Cem olsa da olmasa da -
TRT Anayasal görevine devam edecektir; ta ki, yok
sulun, işçinin, köylünün sırtından sömürü kalkınca
ya kadar. 

Değerli milletvekilleri, TRT yayınlarıyle tsmail 
Cem ne yapmış? Ortaya atılan bütün iddialar bana 
göre beyhude ve bahanedir. İsmail Cem, yolu, izi, 
yatacak yeri olmayan Sarıkamış ilçesinin Hamamlı 
köyündeki yalınayak çocukları TRT ekranında gös
termiş. Buna göre İsmail Cem bunu göstermekle va
zifesini tam yapmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, kuş uçmaz kervan geçmez 
Kağızman'ın ve Posof'un köyleri var. Oraya kadar 
gidin; hamile kadınlar işçi gibi tarımı sırtları ile ya
pıyorlar; ekini, sapı, otu oradaki hamile kadınlar 

— im 

sırtları ile köylerde taşıyorlar. Ben bunların TRT 
ekranından gösterilmesini istiyordum. İşte bu ve bu
na benzer olaylar TRT ekranından gösterildiği için 
bundan rahatsız olanlar vardır; onun için İsmail Cem 
TRT'nin başından uzaklaştırılmak isteniyor. 

TRT Urfa'da toprak isteyen sefil köylüyü, Ada-
na'da pamuk toplayan, ama emeğinin karşılığını ala
mayan işçiyi ve küçük yavruları gösterdikçe, sömü
rü düzeninin sürmesini isteyen çıkar çevreleri elbet-
teki tedirgin olacak ve gün ışığına çıkan toplum ger
çeklerinin belirtilmesine mani olacaklardır. İşte bu 
düşünce, işte bu zihniyet, İsmail Cem'in TRT'nin ba
şında olmasına tahammül etmiyor arkadaşlar. 

Değerli milletvekilleri; Hükümetin kuruluşundan 
bu yana Hükümeti oluşturan Cepheci Partiler, Ana
yasal kuruluşları birbirleri ile yarış edercesine tahrip 
etmektedirler; memurlar arasında korku ve tedirgin
lik yaratmışlardır. Bunu Demokratik Parti Sayın 
Genel Başkanı da beyanlarında çok veciz bir şekil
de belirtmiştir. Aracıya kadar el atılmıştır, halk hu
zursuz ve güvensizdir. Memur, işçi herkes Hükümet
ten güven ister. Güven bunalımı memleketi macera
ya götürür, tster iktidar, ister muhalefet mensubu 
olalım, Anayasal kuruluşları, bu arada tahrip edil
mek istenen TRT'yi birlikte kurtarmak zorundayız. 
Bu benim şahsî düşünceme göre vatan ve millet bor
cudur. 

Arkadaşlar, Hükümet üyeleri beyanlarında ciddî 
olmalıdırlar. Devlet adamlığı sorumluluğunu müdrik 
bir şekilde konuşmalıdırlar. Örneğin : Bir Başbakan 
Yardımcısı yurt gezisi sırasında aynen, «Size müjde
ler olsun : TRT Genel Müdürünü Hükümet azletti, 
TRT komünizm propagandası yapıyor. Elimiz öğ
retmenin ensesinde...» 

YÜCEL DİRİK (tzmir) — Doğru. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın arka

daşım, sizin beyanınızla bu doğru olmaz. Komuo-
yunun kanaatlerine göre doğru veyahut yanlış olur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Genel Kurula hi
tap edin lütfen efendim. 

YÜCEL DİRİK (tzmir) — Sen kendi konuşma
na bak. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

«... Elimiz öğretmenin ensesinde, solcu öğretmen 
ve öğrencileri uzaklaştıracağız» şeklinde konuşması
nı, bir parlamenter olarak, her şeyin üzerinde hu
kukun, her şeyin üzerinde Anayasa'nın ve kanunun 
varlığını kabul eden bir hukukçu arkadaşınız olarak 
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cidden yadırgadım, hoş karşılamadım. Komünizm 
iddiasının ve propagandasının yargı yeri meydanlar 
değildir. Türkiye'de bağımsız yargı organları ve hiç 
kimseden talimat almayan Cumhuriyet Savcıları var
dır, ihbar edilir orada iddialar tahkik edilir. Bunun 
yolu budur, aksi halde söyleyenlerin yüzleri mah
cubiyetten kızarır. Sayın Başbakan Yardımcısının öğ
retmenler hakkındaki konuşmasını gerçekten kırıcı 
buldum, bölücü buldum. Öğretmenlere karşı daha 
ölçülü ve saygılı olmasını bu kürsüden kendilerinden 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, «Sol» deniliyor. «Sol» ne de-
mekttir? Bir Başbakan Yardımcısı niçin bunu bil-
memezlikten geliyor? «Sol», haşhaş ekimine izin ve
ren, yabancı petrol şirketlerine yurt petrolünü peşkeş 
çekmeyen, yerli - yabancı sömürüye karşı çıkan, 
Türkiye'de halkı insanca yaşama düzeyine getirme 
çabası ve gayretidir. Sayın Başbakan Yardımcısı bu
nu böyle bilmelidir. Ezilmiş halk, hor görülen ve sö
mürülen halk demokratik yollarla ve TRT'nin uyarı
cı yayınları ile iktidara gelecek günlerini bekliyor. 
İşte o zaman, Anayasal kuruluşlar saygınlık görecek 
ve rejimin temeli sayılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Senatonun kabul ettiği me
tin Anayasaya aykırıdır. Aslında metnin görüşülmesi 
dahi burada mümkün değildir. Zira değiştirge öner
gesi ile Senatoda ikinci madde, birinci maddenin bün
yesine sokulmuş, sadece ve sadece önerge oylanmış
tır. Madde metni, önergenin kabul edildiği şekilde 
oylanmamıştır. Onun için, ortada burada görüşüle
cek kanun metni yoktur. Geçen celse buna matuf 
bir itirazımız oldu, Sayın Başkan itirazımızı görüş
me konusu yapmadı. 

Bu vesile ile zabıtlara geçmek üzere konuya bu 
şekilde dokunmada fayda vardır kanısındayım. 

Anayasanın 64 ncü maddesinde; «Kararname ya 
kabul edilir, değiştirilerek kabul edilir veya redde
dilir» demektedir. 64 ncü maddesinde iptal kelime
si yoktur. Senatonun, yetki dışı çıkarılan Kararna
menin bütün sonuçları ile birlikte iptal etmesi Anaya
saya aykırı olduğu gibi, değiştirerek Kararnameyi 
ret etmesi de Anayasanın açık hükmüne aykırıdır, 
kanısındayız. 

Sayın Ecevit Hükümeti sırasında Anayasaya uy
gun çıkarılan 1589 ve 1327 sayılı Kanunların ilgili 
maddeleri gereğince 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile ismail Cem îpekçi'nin istisnaî memu
riyetlerden sayılarak TRT Genel Müdürlüğüne... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, biti
yor süreniz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — ... tayin et
miştir. Bu, mevzuata ve kanunlara tamamen uygun
dur. Aksi bir karar Yüce Meclisten çıktığı takdirde, 
demin arz ettiğim gibi Senato metni de, hem Tüzü
ğe ve hem de Anayasaya aykırı bir şekilde oylandığı 
için bir Anayasa konusu ortaya çıkacak ve Anaya
sa Mahkemesince iptal edilecektir. Bunu burada 
belirtmede fayda vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Hükümet adına Sayın Feyzioğlu, buyurun efen

dim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, çok sayın milletvekilleri; 

Bugün aslında son derecede teknik bir konuyu 
görüşmek üzere toplanmış idik; fakat konu üzerinde 
yapılan ilk konuşma, mevzuu, hukukî ve teknik 
plandan, şimdiye kadar bu Mecliste eşine nadir rast
lanmış bir seviyede, bir siyasî konuşma zeminine gö
türdü. 

Cevaplarıma başlamadan önce Sayın Demokra
tik Parti Grup Sözcüsü Rasim Cinisli arkadaşımıza 
bütün kalbimle teşekkür etmeyi bir vazife sayıyo
rum. (D. P., A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar). 

Olgun, ciddî, müdellel ve millet menfaatini si
yasî mücadelenin üstünde tutan anlayışı ile muhale
fetim mutlaka demagoji demek olmadığını, muhale
fetin mutlaka yıkıcı kışkırtma demek olmadığını, 
muhalefetin mutlaka akı kara göstermek demek ol
madığını ispat eden bir konuşma yapmışlaardır. 

Gerçekten de Sayın Cinisli bu konuşmasını öyle 
bir zemin ve tablo üzerinde yapmışlardır ki; bu ol
gunluk ve seviye büsbütün belirgin hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun yapma yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Evvelâ bir nokta
da bu Yüce Meclisin bütün üyelerinin anlaşabilece
ğini umuyorum, oradan başlayayım. Bütün üyelerin 
hassas olması gereken bir dava... Kanun yapma yet
kisi bu Meclisin midir, kanun yapma yetkisi başka 
bir organın mıdır? Anayasamız açık; yasama yetkisi 
bu Meclisindir. 64 ncü madde görüşülürken bu kür
süde en çok hassasiyet gösterenleri de hatırlıyoruz. 
Biz de gösterdik bu hassasiyeti. Bunu çok geniş is
teyenlerin karşısında, yasama yetkisinin ve kanun 
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kuvvetinde kararnamelerde son sözün, son takdirin, 
son siyasî tercihin mutlaka bu Mecliste olması ge
rektiğini - bazı eğilimlere karşı - bütün gruplar bir 
arada savunduk. 

Kanun yapma yetkisinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde olduğunu ispata lüzum yoktur sanıyo
rum. Ama yine de, burada bir Senato çoğunluğunun, 
bir Millet Meclisi çoğunluğunun bir Hükümet karar
namesini iptal etmesini o derecede ağır sözlerle, «Fa
şist tutum, totaliter tutum» diye suçlamaya kalkı
şanlar oldu. Öyle garip, öyle garip bir mantık yü
rütüldü ki, şu • 64 ncü maddeyi bir defa daha hatır
latmakta yarar görüyorum : 

«Kanun koymak, değiştirmek..» 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Okumakta fay

da yok, hareket önemlidir. Senin gibilerden çok çekti 
bu millet. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, küfür etmekle bir şey elde edemezsin. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Çok çektik 
onun elinden. 

BAŞKAN — Sayın Sever, rica ediyorum efen
dim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bu tahrikler 
de fayda etmez. 

«Kanun koymak, değiştirmek ve yapmak bu Mec
lisin yetkilerindendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kanunla ve belli konularda Bakanlar Kuruluna ka
nun hükmünde kararname çıkarmak yetkisini verebi
lir» Ama yetkiyi veren bu Meclis, Hükümetin çıkar
dığı kararnameyi şahıs için çıkarılmış olmasa da, 
yetki dışı olmasa da, yetki saptırması olmasa da, 
yani 11 sayılı Kararname gibi yüzlerce hukukî ayıp 
ile malul olmasa da; sadece bu Meclis üstün iradeye 
sahip olduğu için, hiç bir gerekçe söylemeye de mec
bur olmadan, «Siyasî tercihim budur. Ben, Hüküme
tin yaptığı bu kanun kuvvetinde kararnameyi beğen
miyorum, ret ve iptal ediyorum»' demek hakkına bu 
Anayasaya göre sahiptir. (A. P., M. S. P. ve D. P. 
Biralarından alkışlar) Evvelâ şu Anayasanın temel ku
ralından başlayalım. Sanlki gerekçe söylemeye mec-
burmuşuz, sanki 11 sayılı Kararnamenin... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Anayasa 'Mahkemesi
nin denetimine tabisin. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesinin denetimine tabilik, siyasî takdir bakı

mından olmadığını arkadaşlarımız anlamalılar.. 11 
sayılı Kararnamede memur hukukunu şöyle yaparsı
nız, şuradan başlatırsınız, burada bitirirsiniz, falan 
yerde yüksek tahsil veya 10 yıl hizmet kaydını kaldı
rırsınız hükümet olarak. Allah aşkına, «Bu Meclis, 
Hükümetin bu takdirine uymaya mecburdur» diye 
burada hangi hüküm var? Dilediği gibi değiştirir, di
lediği gibi iptal eder, isterse aynen kabul eder. Yasa
ma yetkisi Meclisindir, son söz Yüce Meol'isindir. 
Meclisin hükümete, icra organına muvakkat olarak 
verdiği bir kanun hükmünde kararname koyma yet
kisi, Meclisin kendi nihaî iradesini hâkim kılarak, o 
kararnameyi, siyasî tercihi böyle olduğu için, çoğun
luk böyle istediği için, Meclisin ve Senatonun çoğun
luğu Hükümetin tercihinden başka bir siyasî tercih
le «Bu makama gelecek kimsenin 10 yıl, 7 yıl tecrübe 
görmüş olması daha yararlı olur» diye düşündüğü 
için iptal yetkisi vardır, madde bir. 

Bir defa bu konu tartışüamayacak kadar açıktır. 
Kaldı ki... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Dikkat, et dikkat et... 
BAŞKAN — Sayın Oral, rica ediyorum efen

dim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Daha durun 
'bakalım, hukukî delillere tahammül edemezsenlz, si
yasî belgeler karşısında ne yapacaksınız? Hukukî 
safhadayız, bir dakika sahredin. 

Bu, millî hâkimiyetin sonucudur, Anayasamızın 
64 ncü maddesinin açık hükmünün sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, kanun kuvvetinde bir karar
nameyi iptal yetkisine mutlak olarak sahip olan bu 
Yüce Meclis, siyasî hak olarak sahip olan bu Yüce 
Meclis; burada, üstelik sakat doğmuş, doğuşunda bâ
tıl doğmuş, Meclisin Hükümete vermediği bir yetki
yi, Hükümetin yetki saptırmak suretiyle kullanmasın
dan doğmuş bir malul kararnameyi iptal etmek mev
kiindedir. Bu kararname maluldür, onu da arz ede
yim, niçin? 

Değerli arkadaşlarım, 1327 sayılı Kanunun 90 ner 
maddesi Yetki Kanununda zikredilmiştir; Fakat 90 
ncı madde TRT personelinin sadece maaş intibakla
rı açısından, TRT personelini ilgilendiren ek geçici 
10 ncu maddeye atıf yapmaktadır. Sadece intibaklar
la ilgili olan 90 ncı madde konusunda bu Meclis, hü
kümete kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi 
vermiştir. 
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Esas itibariyle TRT'nin, bir Anayasa Kurumu 
olan TRT'nin Genel Müdüründe aranmak lâzım ge
len vasıflarla ilgili, 359 sayılı Kanunla ilgili herhangi 
bir yetk'i vermemişitir. 1327 sayılı Kanunla ortaya çı
kan bazı intibak sorunları var. Bu intibak sorunları
nı düzeltmek için bir yetki vermişiz, Memur Kanu
nu ile ilgili bir yetki vermiş'iz. Bunu almış hükümet, 
TRT'n'in umum müdürü ile ilgili ve o umum müdür
de aranacak temel vasıflarla ilgili bir kararname çı
karmış. 

1327 sayılı Kanunun bu 90 ncı maddesinde ek 
geç'ici 10 ncu madde yok yalnız, bir de ek geçici 31 
nci madde var. Burada TRT Kurumu açıkça zikre
dilmektedir; bu kurumdaki 1, 2, 3 ve 4 ncü derecele
re girebilecek memurların en az 10 yıl devlet hizme
tinde çalışmış olması şartı aranmaktadır. 2 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname bunun esasını muhafaza 
etmiş, TRT Genel Müdürünün yine devlet hizmetinde 
uzun yıllar bulunmuş olması lüzumunu muhafaza et
miş; yalnız birinci ve ikindi dereceler için bu süreyi 
10 yıldan 7 yıla, 3 ve 4 ncü dereceler için 10 yıldan 
5 yıla indirmiştir. 

Şimdi elimizde bulunan ve siyasî bakımdan ret ve 
iptale bu Meclisin millî hâkimiyet icabı yetkili oldu
ğu bu 11 sayılı Kararname, aslında kendisine, Hü
kümete hiç bir yetki verilmediği halde; ek geçici 
31 nci' ve ek geçici 68 nci maddedeki hukukî engel
leri kaldırmadan, yani TRT ile ilgili TRT Umum 
Müdürü ile ilgili hukukî engelleri kaldırmadan, maaş 
intibakları ile ilgili bir hükme değişiklik getiriyorum 
diyerek, hizmet kaydını kaldırdığını sanmıştır; fakat 
bu esasında sakattır. Kaldı ki değerli arkadaşlarım; 
TRT Genel Müdürünü atayan Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile TRT Genel Müdürlüğüne nasıl atama yapıla
cağını gösteren 11 sayılı Kararnamenin 15 Şubat ve 
16 Şubat tarihlerinde birbirini saat farkı ile takip 
ederek çıkması da, bir gerçeği apaçık ortaya koy
maktadır. Sayın Cinisli arkadaşımın büyük bir ob
jektif tahlille ortaya serdiği gibi, burada bir şahıs 
için Kararname çıkarılmıştır .Tanzimi tasarruflar 
objektif ve genel olmak zorundadır. Belli bir kişi 
için, o kişinin devlet hizmeti yoktur diye, İsmail 
Cem'e kılıf uydurmak için tazmini tasarruf yapıla
maz, genel ve objektif olma zorundadır. Hem yetki 
saptırması vardır, hem de kişiye özel, şahıs için, 
lâyik olmadığı bir mevkiye siyasî görüşleri itibariyle 
getirilmek istenen bir şahıs için uydurma bir karar
name çıkarılmıştır. 

I HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Anayasa tadilini biz 
yapmadık. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Faşizm 
lafı edildi. Hükümetin yasama yetkisine sahip oldu-

I ğunu sanıp Yüce Meclislerin Hükümete verilmiş 
muvakkat olarak kararname çıkarma yetkisi karşısın
da, «Ben senin takdirini beğenmiyorum; benim tak
dirim Meclis olarak bu mühim makama devlet me
muriyetinde hizmet yapılarak gelinir» deme hakkını 
bu Yüce Meclise reva görmeyen, vermek istemeyen 
zihniyettir ki, yani icraya yasama yetkisini de ver
mek isteyen zihniyettir ki, faşist zihniyettir. Yanlış
tır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) Demokratik zihniyet Yüce Meclisin üs
tünlüğünü tanımakla başlar. Yasama yetkisi bu 
Meclisindir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Anayasa tadilâtını 
biz yapmadık. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Ana
yasa tadilatını biz yapmadık» sözüne bayılıyorum. 
Anayasanın o maddesi oy birliği ile çıktı bu Meclis
ten, oy birliği ile. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Siz böyle konuşası-
nız diye değil. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — TRT 
maddesi, oy birliği ile; zabıtlar meydanda. 

BAŞKAN — Sayın Oral, rica ediyorum efendim; 
I rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım... 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Alınma kararna
mesi nasıl çıkıyor? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mantık 
mengenesi içinde gürültü etmek işe yaramaz. 

I «Kamu düzenini ihlâl eden, TRT Genel Müdü
rü değildir» buyurdular. Sayın Cem tarafsızmış da, 
biz onu uzaklaştırıp, tarafsız TRT'ye son verecekmi-
şiz; TRT'ye uzanan faşist eller varmış. 

Değerli arkadaşlarım, sahiden bu sözlere inanı
yor musunuz? Sahiden, İsmail Cem'in tarafsız oldu-

I ğuna inanıyor musunuz? 

I Şimdi, size, sayın Cumhurbaşkanının onayına 
I sunduğumuz Kararnamede de resmen zikrettiğimiz 
| bazı gerçekleri arz edeceğim. 
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HASAN YILDIRIM (Kars) — Niye yayınlamı
yorsunuz? Anayasa Mahkemesinden korkuyorsunuz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Niye yayınlamı
yorsun; onu yayınla. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Onu 
da izah edeceğim, merak etmeyin, yayınlanacak, ya
yınlanacak. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, rica ediyorum efen
dim rica ediyorum, lütfen. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Geçenlerde bir gazeteci arkadaş, «Kendisi Marksist ol
duğunu hiç bir zaman saklamaz ki» dedi, yazdı. Ar
kadaşlar, kendisi Marksist olduğunu saklamıyor ki; 
siz, «Tarafsızdır» diyorsunuz. Okuyacağım şimdi, 
saklamıyor ki; (C. H. P. sıralarından gürültüler) ni
ye savunuyorsun Marksisti canım? 

«Çağ dışı anlayış» diyorlar. Çağ dışı anlayış bize 
göre başka, size göre başka. Bize göre çağ dışı an
layış, Londra'daki bir mezardan, 1874'teki bir me
zardan bugünkü Türkiye'yi idareye çalışan Marksist 
zihniyettir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, 9 ncu maddenin 3 ncü fık
rasına göre aldık. 9 ncu maddenin 3 ncü fıkrası... 
(A. P. ve C. H. P. sıraları arasında karşılıklı tartış
malar) 

Böyle müzakere Usulü var mı, Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
Böyle müzakere usulü var mı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Bir önerge okuyorum Sayın Feyzi-
oğlu (A. P. sıralarından gürültüler) Bu da Meclisin 
idaresinden Sayın Ataöv? Rica ediyorum efendim. 
(Gürültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
Vallahi, Sayın Başkana karşı mücadele yapılmaz; ama 
ne yapalım ki, rica ediyorum kendisinden, sükûneti 
tenrn etsin; etse de etmese de bunları söyleyeceğim. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Seni çıkarcı seni. 
BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ediyorum efen

dim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
9 ncu maddenin 3 ncü fıkrasına göre TRT Genel Mü

dürünün alınması, 359 sayılı Kanunda, kamu düze
nini ve millî güvenliği ihlâl edici yayınlar yapılması 
şartına bağlı idi. Yine, bu Yüce Meclisin kararıyle, 
oy birliği ile kabul edilmiş Anayasa değişkiliğinden 
sonra, bu TRT Kanununda yapılan değişiklikle, TRT 
Genel Müdürünün Bakanlar Kurulunca alınması ile 
ilgili bu hüküm değişti: «Kamu düzeni ve millî gü
venlik bakımından gerekli görüldüğü takdirde» di
yor. «Gerekli görüldüğü takdirde» sözünün huku
kî olarak yörumlanışı açık. «TRT'nin yayınlarında 
bir şey görmedik... Ama, farz ediniz ki, bir gizli ör
güt ortaya çıktı ve orada, o gizli örgüt üyesi olarak 
da, falan zat, falan umum müdür muavini belirdi. 
adamın Halk Kurtuluş Örgütünde kayıtlı olduğu sa
bit; ama «Bunun imzaladığı kâğıtlarda kamu düzeni 
bakımından bir şey görmedik» diye bu umum mü
dürü tutamazsınız. Bunun gibi, TRT Genel Müdü
rü için de, şimdiki kanun diyor ki... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Gerekçe bulamadın 
tabiî. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Yalnız, mi
saller uygun değil. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
Müsaade buyurun. 

«Gerekli görüldüğü takdirde yayınlar» sözünü, 
bu kanun vazıı, bu Meclis bilerek kaldırmış. 

Şimdi, biz niye gerekli gördük, arz edeyim: 6 Ma
yıs gününde Türkiye'de olup bitenleri, isterseniz, 
açık, gizli celselerde Yüce Meclise arz ederiz. Şura
da, yalnız 6-7 Mayıs 1975'te yapılanları bir yana bı
rakalım; bu 6-7 Mayıs tarihinde, Sayın Cem tara
fından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 
için yazılan yazıdan bİKkaç satır okuyayım: «Sev
diğim çiçek adları gibi, sevdiğim...» 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Çıkar için devleti 
bile satarsın sen. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
12 Mart tarihi... 

DENtZ BAYKAL (Antalya) — Kimler tayin 
etmiş? 

BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Arz edeyim, arz edeyim. Tayininizden evvel de ol
sa da ziyan etmez; yani, İsmail Cem'in o zaman 
Marksist olduğunu, şimdi tarafsız olduğunu mu id
dia ediyorsunuz? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Bizim için... 
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HASAN YILDIRIM (Kars) — Mahkeme kara-
riyle subut bulmadı mı? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, rica ediyorum, lüt
fen başka bir yere oturun isterseniz efendim. Çok 
rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Böyle müzakere olmaz; ama arz edeyim: TRT Ge
nel Müdürü olmadan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sen de solculuğu ar
zu ediyordun; ama Devleti bile satarsın sen çıkar 
için. 

BAŞKAN — Sayın Özpak. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Ve Hüseyin İnan'ı, sevdiği çiçek adları gibi, sev
diği sokak adları gibi, bütün sevdiklerinin adları gi
bi «Adınız geliyor aklıma» diye anan; «Nice aşklar, 
arkadaşlık gördüm, kahramanlıklar okudum tarih
te; çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geli
yor aklıma» diye öven bir insanı, kamu düzeni ve 
güvenlik açısından, TRT'nin başında tutmayı Cum
huriyet Hükümeti sakıncalı görmüş ve Sayın Cum
hurbaşkanı da bunu kabul etmiştir. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Kimler tayin et
miş? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Bu yazıyı insan
cıl duygularla yazmış, sizlere öğretmek için. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
Deniz Gezmiş'e, Türk milletine silâh çektikleri için 
mahkûm olmuş Marksist, komünist anarşistlere, 
«Kahraman» diyen ve sevdiği çiçek adları gibi ilâ
nı aşk eden zihniyetin, Türk polisi için söyledikleri 
de şudur: «Biz bu ülkenin... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sen de sola çok des
tan yazdın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özpak, Sayın Özpak, çok rica 
ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
... Biz bu toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan 
gençleri iyicene benzetiriz. Sizi kolunuzdan tutup 
götüreceğimize, kafanızı kırıp sürükleriz. Copla vu
racağımıza, göğsünüzü kurşunlarız. Sizin yurtlarını
za, Orta Çağ talancısı gibi gireriz. Dolabınızı kı
rıp, kitabınızı yırtar, kızlara saldırırız. Elimize düş-

{ tüğünüzde, falakaya yatırırız. Sizi öylesine canı
nızdan bezdirdik, öylesine çıldırttık ki, elinize silâ
hı almaya âdeta biz mecbur ettik, sonra da hakkı
nızdan geldik». 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, iki dakikanız var 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Irz düşmanı ve katil olarak tarif edilen polis, gü
venlik kuvveti ve kahraman olarak ilân edilen De
niz Gezmiş. 

Bırakalım bunu; T. İ. P., kapatılmış T. İ. P. hak
kında yazdığı yazıda diyor ki... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Tayininde 
neden söylemedin? 

BAŞKAN — Sayın Öztunç. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — 
«Çağımızın gerçekleri, sosyalist partileri, demok
rasinin vazgeçilmez parçası olarak bilirler; ama na
sıl bir sosyalist parti? Sanmayın sizinki gibi bir par
ti istiyor. Sağlam teorik esaslara dayanan, sosyal 
demokrat eğilimlerden uzak bir partinin, Anaya
sa çerçevesinde yeniden kurulup gelişmesi...» 

Arkadaşlar, açık açık, Marksist olmayan sosyaliz
min Türkiye'de 1961'lerde denendiğini söylüyor; an-. 
timarksist yorumlara ve bürokratik yorumlara daya
nan sosyalist anlayışı reddediyor ve - dikkatinize arz 
ediyorum, TRT Genel Müdürü olarak orada tutup 
tutamayacağımızı vicdanlarınız takdir etsin - kendisi, 
aydınların, sosyalist parti emrine nasıl uymasının ge
rektiğini şu sözlerle belirtiyor.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Sosyaliz
min temel kuralı, eğer devrim olacaksa, devrimci 
partinin mutlaka olacağı şeklindedir. Sosyalizmin 
mücadelesine girenler - birkaç satır aşağıda devam 
ediyor - partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabul
lenmek zorundadırlar. Bu zorunluk ister saçma, is
ter dogmatik, ister yanlış olsun, ister aydın haysiyetiy
le..» (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzioğlu, 
süreniz bitti efendim. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — A.. Kes-

J tiler efendim. 
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BAŞKAN — Mecburum efendim sürenin bittiği
ni söylemeye. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bitti mi 
mi efendim? 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, mütemadiyen sözüm kesildi. Aynca, «Bir 
dakikanız kaldı» diye ihtar da etmediniz. 

BAŞKAN — Siz buyurun, siz buyurun Sayın. 
Feyzioğlu, lütfen bitirin efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İster 
se aydın haysiyetiyle ve kişiliği ile bağdaşmasın, sos
yalizmin tecrübesi ve tarihi, belki de, katlanılması çok 
güç olan bu şartı, sosyalizmin başarısı için mutlak ku
ral olarak getirmektedir. Saçma da olsa, aydın hay
siyetine ve kişiliğine aykırı da olsa, akıl dışı da olsa, 
dogmatik ve saçma da olsa, partinin üstünlüğü ve 
doğruluğu kuralına göre buna uymak gerektiğini söy
lüyor ve bu zihniyet, Marksistliğini bir kitapta sakla
mayan - Atatürk'ten bahsettiniz - Atatürk'e, sayfalar 
boyu, şu kitabında saldıran bir zihniyet TRT'nin ba
şında kalsın istiyorsunuz. Bu mümkün değildir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Başbakan 
Yardımcısı yanında. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha-
Başbakan Yardımcısı hakkında şu kadarını söyleye
yim: Sizin Hükümetinizin Başbakan Yardımcısı iken, 
bunların hiçbiri yok; o zaman çağın içinde.. Bırakın 
bunu, buna kargalar güler, kargalar. (A. P., M. S. P. 
ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzioğlu, 
rica ediyorum efendim, lütfen bitirin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, sürem çok kesildi. 

BAŞKAN — Süreniz geçti efendim, fazla da ke
silmedi. Ben takip ediyorum, rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) - - Son 
cümlemi arz edebiliyorum. (C. H. P. sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Son cümlemi söylüyorum: 
Sayın Cinisli'yi de dinledikten sonra büsbütün ka

ni oldum ki... 

DENİZ BAYKAL (Antlaya) — İn aşağıya. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM 

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Başkan 
izin verdi, Başkan izin verdi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir dakikanı
zı istirham ediyorum efendim. Rica ediyorum, lüt
fen son cümlenizi söyleyin. Beni, söz kesmek zorun
da bırakmayın Sayın Feyzioğlu, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Son 
cümlemi arz ediyorum. 

Sayın Cinisli'yi dinledikten sonra, bir defa daha 
gördüm ki.. «Halk bu konuda sizden yana değildir» 
diyorlar. Halk dediğiniz nedir bilmem; ama milletin 
% 67'si bu konuda bizden yanadır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler; A. P., M. S. P., ve C. G. P. sıralarından «Bra 
vo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym arkadaşlarım, bu konu ile ilgili olarak yapı

lan müzakereler sona ermek üzere; sabrınızı rica edi
yorum. 

Son söz olarak, Sayın Yılmaz Alpaslan'a söz ve
riyorum; söz sırası onun efendim. 

Buyurun Saym Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Biraz önce bu kürsüde, Güven Partisi Genel Baş

kanı, Başbakan Yardımcısı Sayın dostum Turhan Fey
zioğlu konuştu. (Gürültüler) Evet, evet; dostum ol
duğunu tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Altını çize

rek söylüyorum: Bir zamanlar, Sayın Turhan Feyzi-
ozlu ile birlikte, bir siyasal düşünceyi, bir ekonomik 
düşünceyi savunuyorduk. O zaman Sayın Turhan 
Feyzioğlu bizden daha soldaydı, sosyalizmi savunu
yordu. (Gürültüler) Bir zamanlar, Sayın Turhan Fey
zioğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin saflarında Orta
nın Solunu savunuyordu. Öyle ortanın solunu savunu
yordu ki, biz ona yetişemiyorduk: 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlamento tarihinde, 
eğer, oportünistleri sayacak olursak, Sayın Feyzioğlu' 
nun üstüne çıkacak bir insan gösteremezsiniz. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) Bir zaman sosyalist olacak, 
işine geldiği zaman ortanın solunda, olacak; işine geldi
ği zaman 12 Mart... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) Sayın Baş
kan, sataşma dolayısıyle söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, hatip sözünü bitirsin, Sa
yın Feyzioğlu. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — ... ara re
jimini savunacak; işine geldiği zaman da Demirel re
jimini savunacak. 

Eğer, bir kişide fikir haysiyeti varsa, bu kadar 
oportünist olamaz ve burada uluorta, birtakım, sa
vunmadan yoksun kişiyi haksız ve insafsız yere suçla
yamaz değerli arkadaşlarım. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, burada, «Faşizm» sözünden 
uzun uzadı ya bahsedildi, Sayın Feyzioğlu üzerinde ıs
rarla durdu. «Faşizm» sözcüğünden bu ortamda en 
fazla rahatsız olması icap eden kişilerden birisi Sa
yın Turhan Feyzioğlu'dur. 12 Mart sonrası, Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun, o yarı askerî rejimle yönetildi
ğimiz dönemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hükü
met kurmalarda, hükümet yıkmalarda ne gibi roller al
dığını, ne gibi iddianamelerin düzenlenmesinde rol al
dığını bilen kişilerdeniz. Onun için, faşizmden ve fa
şizmin sağladığı olanaklardan bu kürsüde en son bah
sedebilecek kişi Sayın Feyzioğludur. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Feyzioğlu, Cem'e ait 
olduğunu iddia ettiği bir şiiri burada okudu. Hafızam 
beni yanıltmıyorsa, şiir, Melih Cevdet Anday'ın; ama 
Turhan Feyzioğlu için bu kadarı da olabilir; hafızası 
kendisini yanıltmış sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım.. (Gürültüler) 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bunların ne 

alakası var? 12 sayılı Kararnameden bahset.. 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum efen

dim; lütfen. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, ben şimdi sizlere, 11 sayılı 
Kararnameyle ilgili görüşlerime başlarken, bir maka
le okuyarak başlamak istiyorum. Makalenin adı: Haş
haş ve Politika. Makalenin yazarı; Nevzat Yalçıntaş. 
(A. P. sıralarından «Yaşasın» sesi) Evet değerli arka
daşlarım; okuduğum zaman da, «Yaşasın» demenizi 
istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın, 
haşhaş ve politika ile ilgili yazısı şöyle... (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sükûnetle takip edelim ha
tibi. Sayın Eker, Sayın Alev, istirham ediyorum, lüt
fen efendim, lütfen. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözümün kesildiği kadar ilavesini istirham ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, istirham ederim Sayın Al
paslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — «Türkiye, 
haşhaş ekimine müsaade eden bir ülke olarak, bu in
sanlık dışı görünüm, kendi yönünden esrar kaçakçılığı 
doğmasına âdeta sebep oluyor veya en azından ilgisiz 
kalıyor.» 

Yazının bir diğer yerinde: «Türkiye'nin, iyi niyetle 
bütün tedbirlerine rağmen kaçakçılığı önleyemediği 
ve büyük miktarda haşhaşın yurt dışına çıktığı bili
nen gerçeklerdendir.» 

Bir diğer yeri: «Haşhaş eken Türk köylüsünün, 
ekim yasağından dolayı uğrayacağı zarara karşı sos
yal adalet ilkesini gerçekleştirecek hükümet tedbirleri
nin alınabileceğini zannetmiyorurn.» 

Yazının bir diğer yeri: «Fakat, politika ve hatta 
ideoloji her yere girebilir. Nitekim, politika haşhaş 
konusuna da girmiştir.». 

Yazının bir diğer yeri arkadaşlarım: «Şimdi bun
lar, haşhaş ekimini sağlayarak bağımsız politikamızın 
bir örneğini verdik, diyorlar. (Yani, Ecevit ile Erba-
kan böyle diyor), milletlerarası karşılıklı menfaatler 
ilişkilerini böyle bir seviyede anlayan anlayış, ülkemi
ze büyük zararlar verecektir.» 

Yazının bir diğer yeri: «Bu basiretsizce ve dağla
rın arkasını değil; fakat burnunun ötesini göremeyen 
bir politikadır bu.» (A. P. sıralarından «Doğru» ses
leri) 

Bir diğer paragrafın sonu da şöyle bitiyor sevgili 
arkadaşlarım: «Fakat bu 90 bin çiftçimizin haşhaştan 
başka bir ürün ekemeyeceğine ait değişmez bir kaide 
mi vardır?;» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yazının tümünü in
celediğiniz zaman, bu, size mübarek olası Sayın Nev
zat Yalçıntaş, Türkiye'nin, haysiyetli, bağımsız ve mil
lî çıkarlarından yana olan dış politikasına karşıdır. 
Bu Nevzat Yalçıntaş, Türkiye'nin egemenlik sorunu 
olduğu Sayın Erbakan tarafından, Sayın bakanlar ta
rafından iddia edilen haşhaş ekimine karşı çıkmıştır. 

Bu Nevzat Yalçıntaş, âdeta bir Amerikan ajanı 
gibi, Amerikan menfaatini koruyup, Türk köylüle
rinin aleyhine beyanda bulunmuştur. (C. H. P. sıra
larından alkışlar, A. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, işte, gerek 
Başbakan Yardımcısı Sayın Feyzioğlu, gerekse Ada
let Partisi sözcülerinin burada Cem için söyledikleri
ne karşı verilebilecek en anlamlı cevap bu. Amerikan 
ajanlığını yapacak, Amerikan çıkarlarını koruyacak.. 

- , 1 O T — 
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(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) «Bravo» diyecek
siniz; Türkiye'de haşhaş ekiminin bir ülke sorunu, ba
ğımsızlık sorunu olduğunu Sayın Süleyman Demirel 
bile kabul edecek; ona karşı... 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Böyle bir 
Başbakan yok, olamaz da. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Haa, siz de 
Bayrak, siz de Amerikadan izin almaya çalışan bir bed
bahtsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, rica ediyorum efen
dim, lütfen. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, elbette burada Cem eleştirilirken, Milliyet
çi Cephe denilen bu azınlık Hükümetinin, TRT'nin 
başına getireceği kişinin kim olduğunu, hangi yerden 
geldiğini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu elbette de
ğerlendirmek durumundayız. 

Elbette, milliyetçi dediğimiz bu cephenin, gayrî 
millî, işbirlikçi bir tutum içinde olduğunu kanıtla-
rıyle ortaya koyacağız. Eğer milliyetçi olsaydınız, 
eğer gerçekten bağımsız bir dış politikadan yana ol
saydınız, eğer yüzbinlerin üstündeki.. (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Okçu rica ediyorum efendim; 
Sayın Ramazan Yıldırım rica ediyorum. (A. P. sıra
larından «Vakit geçti» sesleri) 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — «Eşşoğlu eşşek» diyor 
canım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız 18.23 te ko
nuşmaya başladı; Sayın arkadaşımız da burada. İki
de bir, vakit ikazında bulunmayın, rica ediyorum. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Özalp, Sayın Tabak, Sayın Özdemir, Sayın 
Cerit rica ediyorum efendim; Sayın Cerit, rica edi
yorum efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, geri alsınlar, küfretmişler. 

BAŞKAN — Ben küfür işitmedim. Karşılıklı ko
nuşmalar için müdahale ediyorum efendim. 

Sayın Öztunç, rica ediyorum efendim, kem sözün 
kime ait olduğu belli; rica ediyorum, istirham ediyo
rum. Böyle bir şey söylenmişse.. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Manisa Milletvekili ve Bütçe Komisyonunda 
uzun yıllar beraber çalışmak bedbahtlığına uğradı
ğım bir arkadaşım, sıkılmadan, utanmadan, bana 
«Eşşekoğlu eşşek» dedi; aynen kendisine iade ediyo
rum; aynen, kendisine bin kere iade ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. Sayın 
Alpaslan, bir dakikanızı rica edeyim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Hay hay 
efendim, buyurun. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen, hatibi 
sükûnetle izleyelim efendim. (A. P. sıralarından «Va
kit doldu» sesleri) 

Sayın Akova da biliyorlar, 18.23'te başladı; 18,33 
te süresi bitiyor. 

M. MUSTAFA KARA (İstanbul) — Bitti Sayın 
Başkan, bitti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kara. Bu ka
dar güvensizlik olmaz efendim. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar) 

Efendim, lütfen oturun. Sayın İdare Amiri arka
daşlarım, arkadaşlarımızın oturması için lütfen yar
dımcı olun efendim. 

Sayın Atalay, Sayın Yılmaz, Sayın Öztürkmen, 
lütfen efendim. 

Buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, burada konuşan hatibe küf
rederek, hakaret ederek, fikirlerini bir ölçüde gerile
terek, söyleyeceklerini bir ölçüde engellemeyi sağla
yacağınızı sanıyorsanız; hele, benim, arkadaşım ol
duğunu zannettiğim bir Adalet Partili milletvekili, 
küfrederek bunu sağlayacağını sanıyorsa, çok yanılı
yor. 

Niçin kızıyorsunuz? Gayri millî değil midir? Haş
haş politikasına karşı çıkan bir Amerikan senatörü 
gibi yazı yazan - bir Amerikan senatörü Türkiye'yi 
bombalamayı önermişti - bu bedbaht adam da.. 

İHSAN TOK SAR I (İstanbul) — Bedbaht sensin, 
yazıklar olsun. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — «Haşhaş 
ekerseniz, Amerika yardımı kesecek» diye, Amerikan 
senatörü gibi konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen toparlayın 
efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Siz böyle 
bir adamı TRT'nin başına getirmek istiyorsunuz. Siz 
milliyetçi değilsiniz; bu yazar gibi sizler de gayri mil
lisiniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, demin de bura
da konuşan.. (A. P. sıralarından gürültüler)., 

— 158 —. 
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İLHAM t ERTEM (Edirne) — Hâlâ devam ede
cek mi? 

BAŞKAN — Efendim 18.33'te bitecek. Sayın Er
dem, saat burada efendim, rica ediyorum. Yani, ayrı 
ayrı kronometre mi tutalım efendim? Rica ediyorum, 
istirham ediyorum. 

Sayın Alpaslan, rica ediyorum lütfen bitirin efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım, en az beş 
dakika, mütecavizlerin küfürlerine, hakaretlerine kar
şı benim konuşma olanağımı sağlayamadımz, «Üç da
kikanız kanldı» diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Yardımcı
sı, burada, İsmail Cem'i, millî güvenlik ve kamu dü
zeni nedenleriyle görevden aldıklarını belirtti. 

Sayın Feyzioğlu'nun hafızası çok kuvvetlidir. Ka
rar da yanımda. Danıştay 12 nci Dairesi 1970 yılın
da bir karar veriyor, hem de TÖS'ün bir eylemiyle 
ilgili bir karar veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen bitirin efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Verdiği karar şu: «Bir hükümet bir yayını yasak
layabilir. Ancak, o yayının millî güvenlik ve kamu 
düzenine aykırı olduğunu kanıtlayan bir mahkeme ka
rarı varsa, o zaman millî güvenlik ve kamu düzeni 
söz konusudur. Haberi..» 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz geçti efen
dim, rica ediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Konuşma 
olanağı sağlamadınız. Devamlı olarak siz ve karşı ta
raf mani oldu. Bağlıyorum efendim. (A. P. sıraların
dan «Devam, devam» sesleri) 

Şimdi, hal böyle olduğuna göre, ortada, millî gü
venliği gerektiren bir savcı iddianamesi mi, bir mah
keme kararı mı vardır? Bunlardan hiç birinin olmadı
ğı ortada iken, siz, millî güvenlik nedenleriyle, bir 
Cem'i haksız ve insafsız olarak görevden almak isti
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sözünüzü kesmek 
zorunda kalacağım. Rica ediyorum, lütfen bitirin 
efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar gösteriyor ki, 
siz ülkemizde, çıkarlarınıza uygun,, 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sözünüzü kesece
ğim efendim, rica ediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) .. Nevzat Yal-
çıntaş'ın düşündüğü tarzda bir gayri millî politika iz
leyecek bir TRT Genel Müdürü getirmeye çalışıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Alpaslan. Te
şekkür ederim efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ama bun
da başarılı olamayacaksınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Alpaslan. 
Teşekkür ederim efendim; sözünüzü kestim efendim. 

Sayın milletvekilleri, bu konuya ilişkin raporun 
tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş bulunmakta
dır. . 

Sayın Ülker tarafından verilmiş iki önerge var. 
Bunlardan birisinde; 12 sayılı Kararnameninin ek 
geçici 10 ncu maddesinin (g) fıkrası halen Cumhuri
yet Senatosunun sıra sayısı 484 ile Cumhuriyet Sena
tosu gündemindedir. 12 sayılı Kararname, 11 sayılı 
Kararnameden sonra çıkmış olduğuna göre, onun 
esas alınması lâzımdır. Parlamentoda aynı konu, ayrı 
ayrı iki gündem maddesi olarak görüşülemez; şimdi
ye kadar da görüşülememiştir. 

Bu nedenle, 11 sayılı Kararname burada Meclisi
mizce görüşülemez. 12 sayılı Kararname ile birleştiril
mesine ve onunla beraber görüşülmesine karar veril
mesini öneririm deniyor. 

Ayrıca «Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
metinde yer alan, 11 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname, yetki dışı çıkarılmış olmakla, bütün sonuç-
lariyle birlikte ret ve iptal edilmiştir ibaresi, konuş
mamda arz ettiğim sebeplerle, Anayasanın 7 nci mad
desine ve 4 ncü maddesinin son fıkrasına açıkça ay
kırı bulunmaktadır. 

Bu hususun incelenmesi için, tasarının Anayasa 
Komisyonuna gönderilmesini öneririm» diyorsunuz. 

Sayın Ülker, Anayasanın 92 nci maddesi yüksek 
malumlarıdır. Genel Kurulun benimseme veya be
nimsememe dışında, bu aşamada herhangi bir karar 
ittihazı mümkün" olmadığı için, önergelerinizi oya ko
yamıyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
Anayasaya aykırılık ne zaman ortaya çıkarsa ince
lenir. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 11 sayılı Ka
rarname hakkında tanzim edilen raporun müzakeresi 
son bulmuştur. Raporun benimsenmesi hususunu Yü
ce Heyetin onayına sunacağım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Pardon, çok affedersiniz efendim. 

Maddelere geçilmesi lâzım; doğru; oylama yap
mak mümkün değil. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Oylama tarzınız 
yanlış Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama yapmak mümkün değil, Sa
yın Bozatlı bir şey mi buyuruyorsunuz? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hayır, maddelere 
geçilmesini oya sunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Değil efendim, oya sunmuyorum, 
oylama yapmıyorum efendim. Benimsenmesi husu
sunu ifade ettim; fakat onun da oylanması mümkün 
değil. Maddelerin müzakeresine geçiyorum doğru
dan doğruya efendim; doğru. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yanlış yapıyorsunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, yaptığımız muamele 
doğru değil mi efendim? Doğrudan doğruya mad
delere geçiyoruz; mümkün değil bu konuda oylama 
yapmam. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
şeyi arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı, buyurun 
buyurun efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, ma
lumunuz, Senato ile Millet Meclisinin mutabık oldu
ğu, aynı kararı verdiği hususlardan birisi de madde
lere geçilmesi. Tümünün kabulünde ve maddelere ge
çilmesinde mutabakat vardır. Binaenaleyh, ancak bi
zim burada yalnız müzakere konusu yapacağımız şey, 
Meclisin başka karar aldığı, Senatonun başka karar al
dığı maddeler hakkındadır; bu da, başta 1 nci madde 
olmak üzere. Biraz evvel yapılan müzakere, ancak 1 
nci madde üzerindedir. 1 nci maddeyi, Senato veya 
Millet Meclisi metnini, Komisyon metnini, hangisi ise, 
işleme koymaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, siz de Başkanlık yap
tınız; raporun müzakeresi, kanun maddelerinin tıpkı 
tümünün müzakeresi mahiyetinde oluyor. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hayır Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bu güne kadar uygulama 
bu şekilde yapılmış oluyor. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Tatbikatınız yanlış. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Avcı. Bir hata ya
parsak, düzeltiriz elbette. 

Efendim, acaba bir yanlış anlama mı oldu? Sayın 
Avcı, şimdi, efendim arz edeyim de. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Yanlış ya
pıyorsunuz Sayın Başkan; tatbikatınız yanlış. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim de, yine yanlış
sa, beyanınızı alacağım. 

Raporun müzakeresi bitmiş bulunuyor. Maddele
re geçilmesi hususunu oylamayacağım. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Oylayamaz-
sınız. 

BAŞKAN —• Oylamayacağım, şimdiye kadar da 
bu şekilde uygulama yapılmış. Ancak, birinci madde
yi okutup, elbette müzakere açmak zorundayım. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hayır, onu 
da yapamazsınız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Avcı, nadiren uyguladığımız maddeler. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, Sayın Milletvekilleri; 

Sayın Başkan, aslında, tatbikat hatasını Sayın 
Oral'a söz verirken yapmıştır. «Raporun tümü üze
rinde söz veriyorum» dedi. Raporun tümü üzerinde 
müzakere açılmaz. Rapor yok burada, Meclisin ko
misyonunun benimseme kararı var, Bütçe Plan Ko
misyonunun benimseme kararı var. 

Benimseme nedir? Birinci maddede Yüce Meclisin 
kabul ettiği metni, madde başlığı ile birlikte, Cumhu
riyet Senatosu değişikliğe tabi tutmuş, birinci madde
yi değişikliğe tabi tutmuş. O yapılan değişikliği Mil
let Meclisi Bütçe Plan Komisyonu benimsemiş. 

Yapılacak müzakere, bu benimseme üzerindedir. 
bu madde üzerindedir. Siz eğer, «Raporun üzerinde 
müzakere açıyorum» diye bir hatalı, yanlış beyanda 
bulundunuzsa, bu beyanınızı sonuna kadar uygulat
maz bu Meclis. Çünkü, beyanınız yalnış. Yapılan mua
mele, 1 nci maddedeki değişikliği Komisyonun benim
semesi üzerine, 1 nci madde üzerindeki müzakere
dir; o iş bitmiştir. Sayın Başkanın şimdi yapacağı iş, 
benimseyip benimsememe hususunu oya arz etmektir. 
Sadece budur yapılan iş. Aksine tek tatbikat bu Mec
liste, 1961 'den bu yana gösterilemez, bir tek tatbika
tın - zabıtlarda - yeri gösterilemez. Bu Mecliste Mec
lis Başkanlığı yapmış, Meclis Başkanvekilliği yap
mış, uygulamış arkadaşlarımız vardır. Sayın Başkanım 
da bu görevi yapmaktadır; daha önce Başkanlık D.i-
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vanında beraber çalıştığımız günler de olmuştur. Bir 
yanlış tatbikat yapmamasını istirham ediyorum. 

Tekrar ediyorum: Millet Meclisi bir metin kabul 
etmiştir, Cumhuriyet Senatosu bu metni değiştirerek 
kabul etmiştir. Anayasanın 92 nci maddesine göre, 
bu değişiklik bu Meclise gelmiştir. Değiştirerek ka
bul etmediği, aynen kabul ettiği metinler esasen sade
ce kesinleşmiştir. Burada işlem görecek olan; Cum
huriyet Senatosundaki yapılan değişiklik ve onun hak
kında Millet Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunun 
benimseme kararıdır. Binaenaleyh, «Raporun tümü 
üzerindeki müzakere bitti, 1 nci maddeyi okutuyorum, 
onun üzerinde müzakere açacağım» şeklindeki beya
nınız yanlıştır; böyle bir tatbikat olmamıştır; bu yan
lış tatbikata geçmemenizi, benimseyip benimsememe 
hususunu oylamanızı istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın arkadaşlarım. Söz mü efendim? 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Avcının.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Af Kanunu üzerinde oldu. O zaman madde mad
de, üzerinde müzakere açıldı ve teker teker benimsen
di. Sayın Avcı, o zaman da aksi fikri savunmuştu. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 

Sayın Avcı'nın yönetiminde Millet Meclisimiz ay
nı konuyu, aynı biçimli bir konuyu görüşmüştür. Ra
por okunduktan sonra, Başkan olarak, buyurduğunuz 
husus şu efendim: 

«Komisyon raporu kısadır, okutuyorum» buyur
muşsunuz; bundan'sonra, Başkan olarak, «Tasarının 
tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın milletvekili var 
mı?» şeklinde ifade etmişsiniz. Yok olduğu anlaşılın
ca, «Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, şeklinde.. Sanıyorum, o zaman bir uygula
ma hatası yapılmış oluyor. 

Bu, Sigortalar Kanununun 23, 68 ve 71 nci madde
si ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosundan dönen 
metin üzerinde yapılan müzakereler sırasında aynı şe
kilde uygulanmış.. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Nereden oku
yorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlar burada. Ve sonun
da, zatıâliniz. de, bizim yaptığımız şekilde hareket et
mişsiniz ki, ilk defa ben. de yanıldım, «Maddelere ge
çilmesi» hususu konusunda; uyarı üzerine bundan 
vazgeçtim ki, doğrusu o. 

Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oylamayaca-
ğım; fakat 1 nci maddeyi okutarak, üzerinde müza
kere açmak zorundayım; uygulama da bu yolda Sa
yın Avcı. Teşekkür ederim efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kanım, İşçi Sigortaları Kanununun maddelerine ge
çilmesi oylanmayıp da, 1 nci maddenin müzakeresi, 
sadece benimseme üzerinde olmuştur. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususu da oy
lanmış olduğuna göre, tümü üzerinde bir müzakere 
cereyan etmiş. Kaldı ki, Sayın Avcı, bilâhara Sayın 
Fikret Turhangil arkadaşımız da, Millet Meclisini yö
netirken aynı biçimde uygulamaya gitmiştir: Rapo
ru okutmuş, üzerinde müzakere yapmış; sonra, mad
delere geçilmesi hususunu da ayrıca oya sunmuş ve 
1 nci maddeyi okutmuş, bilâhara söz vermiş efendim. 

Teşekkür ederim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Kanunun tümü Se

natoda reddedilir. Bizde kabul edilirse, o zaman bir 
uyarsızlık olabilir; oylanabilir. Ama, burada öyle bir 
durum yok. Senato da tümünü kabul etmiş, biz de 
kabul etmişiz. Orada bir uyumsuzluk çıkmış. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, zaten benimsemeyi oy
layacağız efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

13 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin «Ek geçici 10 ncu madde» (g) 
bendinin, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ilgili hükmünün yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14800 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan, 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname yetki'dışı çıkarılmış olmakla, bü
tün sonuçlarıyle birlikte ret ve iptal edilmiştir. 

31 Mayıs 1974 tarihli 14991 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanmış olan 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin (g) bendinin 
işbu kanuna aykırı olan hükmü de kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?.. 

Grup adına mı Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî, yetki belgeniz geldi, buyu

run efendim . (A. P. sıralarından «Müzakere ol
maz» sesleri) 

Madde üzerinde müzakere açmak zorundayım 
efendim. Sayın Avcı, aynı uygulama var efendim. 
Yeni uygulamaya gidemem ki. Raporun tümü üze-
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rinde müzakere cereyan etmiş, bilâhara madde üze
rinde, Sayın Başkanlar, söz isteyen üye olup olmadı
ğını sormuşlar; »Yok» denildikten sonra oylama 
yapılmış efendim. Zabıtlar burada. Teamül, uygu
lama, gelenek burada. Rica ediyorum, lütfen, bir an 
evvel bitirelim bunu efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
benimsemeyi oya sunacak mısınız? 

BAŞKAN — Tabiî. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Mesele yok. Çün

kü bu önemli bir husus. 
BAŞKAN — Sayın Battal, izin verir misiniz efen

dim müzakerelere geçelim? 
Sayın Birler, süreniz on dakika; hatırlatmanın ya

rarı var. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olarak 
bilinen, bu adla meşhur olan bir konuyu görüşüyoruz. 
Demokratik Parti Grupu adına konuşan Sayın Cinisli, 
Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Sayın 
Feyzioğlu, konuşmalarının hemen başlarında, her iki
si de konunun teknik bir konu olduğunu, belli bir 
üslupla, belli bir seviye içinde konuşulması gerekti
ğini ifade ettiler; doğru olarak ifade ettiler; ama ne 
yazık ki, hem Sayın Cinisli ve hele hele Sayın Feyzi
oğlu, bir iki saniye evvel söyledikleri, ortaya koyduk
ları, vazettikleri bu kaideyi bizzat ayaklar altına ala
rak, çiğneyerek, konu ile hiçbir ilgisi olmayan, hiçbir 
seviye taşımayan üsluplar içerisinde beyanlarda bu
lundular. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cinisli buyuruyorlar 
ki, 1589 sayılı Kanunun yetki vermediği bir konuda 
çıkarılan bir kanun hükmünde kararname, Anayasa 
karşısında, kanun hükmünde kararname niteliğini ta
şımaz. Kim söyleyecek 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1589 sayılı Kanuna veya Anayasaya 
aykırı olup olmadığını? Sayın Cinisli mi? Yüce Mec
lis söyleyecek. Daha evvel böyle bir iddianız var idi 
ise; bu Anayasaya aykırıdır diye - 64 ncü madde bü
tün siyasî partilere, gruplara bu yetkiyi vermiş - ni
çin gitmediniz Anayasa Mahkemesine?.. 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin foto
kopisi bu. Altı imzalı. Şimdi görüyoruz ki, Meclis 
kürsüsünde bir beyanda bulunmak cesaretini de gös
teremedikleri için, buraya çıkmamakla beraber, be
yanlarla, demeçlerle, altında yedi arkadaşlarının im

zası bulunan bir kanun hükmündeki kararnameyi ve 
yine kendi arkadaşlarının imzası bulunan bir atama 
kararnamesini, Türkiye'yi diyar diyar dolaşarak kö
tülemekte, bunun battal olduğunu ilân etmekte yarış 
halindeler. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ahde vefa bu. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, insanlar ahde vefa gösteremeyebi-
lirler, kendi bilecekleri iştir; ama ya kendilerinin ve
fası yoksa? Ya kendilerine saygılarını yitirmişlerse?.. 
O zaman söyleyecek söz kalmaz. 

Sayın Feyzioğlu. bilinen üslubu içerisinde, konu
yu, kendi vaz'ettikleri kaidenin tamamen dışına taşı-
rarak, konu, «Cem konusu» imiş gibi; konu, «12 Mart 
ortamında neler oldu?» imiş gibi; «12 Marta nasıl ge
linmiş?» gibi, burada bir sürü, konuyla uzaktan ya
kından ilgisi olmayan beyanlarda bulundular. 

Bir şey hatırladım. Sayın Feyzioğlu, Ekim 1965 
seçimlerinden 3 gün önce Sivas'ta bir büyük sinema
da Cumhuriye Halk Partisi adına yapılan bir propa
ganda toplantısında konuşuyor, - eğer tekzibe kalkar
larsa, hemen bantı dinletirim, Sayın Bozatlı da hatır
layacaktır, Sayın Durakoğlu da hatırlayacaktır, diğer 
A. P. li, C. H. P. li, Y. T. P. li Sivas milletvekilleri 
de hatırlayacaklardır; bandı da dinletirim - şöyle di
yordu : «Benim Genel Başkanım, Merinos Firması
nın başından değil, Garp Cephesinden geldi ve» di
yordu, «seçimlerden sonra»... 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sade
de gel, sadede. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Kararname ile ne 
ilgisi var bunların, ne ilgisi var? 

HASAN YILDIRTM (Kars) — Nabza göre şer
bet veriyor. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Evet, 
biraz evvel aynı tepkiyi niçin göstermediniz saygı de
ğer arkadaşım, niçin göstermediniz bu kadar? 

«Seçimlerden sonra Süleyman Demirel'in yakası
na yapışıp hesap soracağım. Her önüne gelene «ko
münist» diyerek, en ücra köylere kadar komünist ke
limesi götürüp, benim saf köylüme komünist kelime
sini öğreterek, bu memlekete en büyük kötülüğü yap
maktadır. Bunun hesabını yapacağım» diye, sinema 
kürsüsünü yumruklayarak bar bar bağırıyordu; ama 
değerli arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu 1963'lerde 
Cumhuriyet Halk Partisinin Başbakan Yardımcısıydı; 
neler söylüyordu; var. Bugün Cephenin Başbakan 
Yardımcısı neler söylüyor? Hep beraber dinliyoruz, 
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görüyoruz. Eğer, siyasî ömrü yeterse, ileride hangi 
kompozisyonlar içerisinde neler söyleyecek; onu da 
yaşayanlar görecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname diyorlar ve «Bir sürü ayıpla malûl ol
masa da, bu Meclisin bir kararnameyi ret hakkı yok 
mudur? Nerede kaldı Meclisin üstünlüğü?» diyorlar. 
Yüzde yüz doğru. Kararname Anayasaya uygundur, 
yetki kanunu çerçevesindedir, yetki içindedir. Bu bir 
siyasal tercihtir. Meclis, bu sayisal tercihi beğenmez, 
o kadar; kanun hükmünde kararnameyi reddeder. 
Bundan tabiî ne var? Bunun içindir ki buraya geli
yor; ama Sayın Feyzioğlu bunu bilmeyecek kişi de
ğildir, bilmeyen kişi de değildir; söylemeyen kişidir, 
inandığını söylemeyen kişidir. 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Şahsiyat 
yapma. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın 
Feyzioğlu, ağzınızdan terbiyesiz bir kelime çıktı ga
liba? Terbiyesiz bir kelime çıktı ağzından. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Benim 
cevabım; şahsiyat yapma dedim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Gerçeği söylüyor, 
şahsiyat yapmıyor. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Seni terbiyesiz 
seni. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Başka ke
lime çıkmıyor ki! 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Şimdi 
efendim, «11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 
Meclisin ret yetkisi var mıdır, yok mudur?» yolun
daki beyanlarını eleştiriyorum; görüşümü söyleyece
ğim. 

«Şahsiyat yapma» diye buyuruyorlar ve ağzından 
da terbiyesiz bir kelime çıkıyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır, 
o değil. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham ediyorum 
efendim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Şahsi
yat yapmak için ortada bir şey olması lâzım; izin ve
riniz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bravo. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — «Mec
lisin, kararnameleri ret, kabul ve değiştirerek kabul 
diye 3 türlü yetkisi var.» Demin Sayın Cinisli burada 
konuşurken, Partilerarası Anayasa Komisyonunda bu 
maddenin tedvininde emeği geçmiş bir değerli De
mokratik Partili arkadaşımın bıyık altından güldüğü
nü gördüm; elbette var; ama yetkileri bol; reddede
cek. Hiç kimse itiraz edemez, Meclisin iradesidir, her
kes buna boyun eğer. Aynen kabul edecek, değiştire
rek kabul edecek... Ama bir şey yapamaz : Anayasa
da var mı Sayın Feyzioğlu, «değiştirerek kabul» diye 
bir şey? Anayasa'da var mı iptal? Anayasada var mı 
bütün sonuçlarıyle ret ve iptal edilmiştir? Bu, bir hın
cın ifadesidir; bu, kanun yapma değildir. Bu, bir hın
cın ifadesidir. Eğer, Senatodaki çoğunluk- o anda bu 
önergeyi verirlerken, akıllarına daha başka kelimeler 
de gelseymiş; «reddine, iptaline, keenlemyekün addı-
na, hiç yok sayılmasına» gibi, bütün bu kelimeleri 
peşpeşe sıralayacakmış. Bu, kanun yapma değildir; 
bu, Meclis iradesi değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi görüştünüz, karara bağladı
nız; bugün Senatoda görüşülüyor, inşallah kesinleşir, 
uygulanmaya başlanır. O kararnamenin 9 ncu mad
desi, 10 ncu maddesi görüşülürken bu kürsüden ay
nen dedim ki, «Sayın milletvekilleri, bu maddelere oy 
vermekle bir şeyi kabul ve tescil etmiş olacaksınız. 
1589 sayılı Kanun, 657'nin kapsamı içinde bulunma
yan; ama 657 ile o kurumların irtibatını sağlayan ge
çici maddelerde de değişiklik yapma yetkisini hükü
metlere vermiştir. Dikkatli olunuz, oy kullanırken bu
nu biliniz, oylarınızla bunu tescil edeceksiniz.» de
dim. Bunu aynı kelimelerle 9 ncu maddede söyledim, 
bunu aynj kelimelerle 10 ncu maddede söyledim. 
Neredeydi Sayın Feyzioğlu o zaman? Çıkıp karşıya, 
bugün burada öne sürdükleri hukukî görüşleri ortaya 
koysalardı da, Yüce Meclisi aydınlatsalardı da, o 9 
ncu ve 10 ncu maddeler Yüce Mecliste böyle mual
lel, ayıpla muallel şekilde kabul edilip Yüce Senato
ya gitmeseydi ya. 

Bugün 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
Yüce Senatoda, görüşülüp, aynen kabul edilir, oyla
nır ise, Sayın Feyzioğlu ek geçici 9 ncu ve 10 ncu 
maddeler için, şimdi biraz evvel bu kürsüde TRT ko
nusu ile ilgili olarak - 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile ilgili olarak değil, TRT konusu ile il
gili olarak - söylediği ve «hukukî dediği görüşleri ka
muoyu önünde savunabilecek midir? (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, «Savunur»' sesleri) 
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Sevgili arkadaşlarım, bilmiyorum savunur, savun
maz; kendi bileceği iştir, 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Yarın inkâr eder, 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Durum 
şudur sevgili arkadaşlarım. Bir kanun hükmünde ka
rarname çıkarılmıştır; «TRT Genel Müdürlüğü maka-

. mı istisnaî memuriyetlerden sayılsın» denmiştir. Bu 
bir siyasî tercihtir. Yüce Meclis bu tercihi kabul eder, 
benimser; Yüce Meclis bu tercihi benimsemez; tama
men kendi bileceği bir iştir. İradesini izhar eder, o 
irade geçerlidir; ama değerli arkadaşlarım, hiç bir su
rette, «bu Kanun Hükmünde Kararname - müstehzi 
edalarla - ayıplarla malûldür» tarzında konuşmalarla 
bir hükümet tasarrufu, Yüce Meclisin verdiği yetkiye 
dayanılarak kullanılan bir hükümet tasarrufu küçük 
düşürülmez, küçültülemez, tezyif edilemez; reddedilir. 
Hiç bir surette, Anayasa ve yasa içinde yetkiler kulla
narak çıkarılmış olan bir kanun hükmünde kararna
me, «yetki dışı çıkarılmış» diye ilân ve tescil edilemez. 
Senato yetkisini aşmıştır böylece. Hiç bir surette, 
Anayasaya, yasalara uygun ve Anayasanın 64 ncü 
maddesinde ne yolda işlem göreceği açık seçik, hiç 
bir tereddüde mahal bırakmayacak biçimde yazılı bu
lunan bir işlem «retle iptal», «bütün sonuçlarıyle orta
dan kaldırma» • gibi deyimlerle süslenemez; mahiyeti 
saptırılamaz; bir anlamda, kanun hükmünde kararna
me görüşülmesi hudutlarını aşan tartışmalara sebebi
yet verdirilemez. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Komisyon Başkanı da
hil, hatırlayacaklar, Plan Komisyonunda rica ettim, 
yalvardım : Konu, TRT Genel Müdürlüğünün istis
naî memuriyet olup olmamak konusudur. Bu tartışıla
bilir, tartışılmalıdır. Bir siyasî tercih, «İstisnaî memu
riyet olsun» der; bir başka görüş «Hayır, olmasın; 10 
yıl da yetmez, 15 yıl devlet memuriyeti yapmış kişiler 
gelebilsin» der. Saygı duyarız; ama konuyu bu çer
çeve içerisinde tutalım, bu çerçeve içerisinde tartışa
lım. Konuyu, «Cem İpekçi konusu», konuyu, «TRT 
yayınları konusu» haline getirmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın Birler, süreniz bitti efendim, 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Topar
lıyorum. Son cümlemi söyleyeyim Sayın Başkan, izin 
verirseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Bu müm
kün değildir diye rica ettim, olmadı. Burada rica et
tim, olmadı. Senatonun huzurumuza gelen metni bu. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şunu söylemek is
tiyorum : Millî güvenlikle ilgili konulardaki tutumu, 
millî güvenliğe ve kamu düzenine aykırı tutumu nede
niyle görevden alındığı, geç kalınarak alındığı konu
sunda suçludurlar - 31 Mart'ta Hükümet kurulmuştur -•. 
geç kalarak alındığı söylenen Genel Müdürün görev
den alınmasına gerekçe gösterilen, kamu düzeni ve mil
lî güvenlik konusunda. 

Şimdi, Plan Komisyonumuzun Sayın Başkanı 
olan Sayın İsmet Sezgin'in 1963 yılında 359 sayılı Ka
nun görüşülürken 17 nci madde üzerinde yaptığı ge
niş konuşmaların bir kısmını size okumak istiyordum; 
ama sürem bitti, hepinize tavsiye ederim, çok istifade 
edersiniz... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Görüşmede hiç bir değişiklik yok Sa
yın Birler. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Görüşle
rin, nasıl değiştiğini ibaretle müşahede etmek imkâ
nını bulursunuz. 21 nci cildi okumalarını bütün ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim... 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Son cüm

lem, izin veriniz. 
Efendim, tamamen teknik bir cümle söylüyorum. 

Yüce Meclisiniz, geçen Perşembe günü kabul buyur
duğu, 9 ve 10 ncu, ek geçici 9 ve 10 ncu maddeler mu
vacehesinde, şimdi huzurunuzda görüşülen, «yetki dışı 
çıkarılmış olmakla» kaydını taşıyan metni, Cumhuri
yet Senatosu metnini kabul edemez. Bu, Yüce Meclisin 
beş gün evvelki iradesinin ret ve inkârı olur. Bunu yap
mayacağınıza inanıyorum; benimsenmemesini ve met
nin karma komisyona gönderilmesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Rasim Cinis-

li; buyurunuz efendim. 
D. P. GRUPU ADINA RASİM CİN İSLİ (Erzu

rum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten teknik bir konuyu müzakere ediyo

ruz. Bu teknik konuyu müzakere ederken, ilk defa 
söz alan Cumhuriyet Halk Partili değerli bir arkada
şımızın konuşmasını bütün Meclis dikkatle takibet-
miştir. Orada biz de, siyasî polemiklerin yerinin baş
ka olduğunu söyledik, siyasî polemiklerin yerinin baş
ka yer olduğunu söyledik. Burada bu teknik konu
yu nasıl çözeceğiz, gelip onun üzerinde düşünelim, 
diye teklif ettik ama bu arada, siyasî görüşlerimize 
karşı tavırlar ve beyanlar olmuştur. Onları cevapla
mak da, siyasî görüş sahibi olarak bizim hakkımızdı. 
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Sayın Birler, gerçekten ciddiyetiyle, üzerinde saygı 
toplayan bir arkadaşımızdır. Anayasaya aykırılık id
diamızı, tenkit ettikleri bir üslûp içinde, başkasında 
gördükleri ve onu tenkit ettikleri müstehzi bir edayı 
kendileri kullanarak, «Bunu kim söyleyecek, Sayın Ci-
nisli mi söyleyecek?», diye bir sual sordular ve peşi sıra 
da ilâvede bulundular; «Bunun sözünü Yüce Meclis 
söyleyecek» dediler. Bu son söz daha doğru. Doğru
dur, bendeniz de naçiz bir üyesi olarak; bu Meclisin 
kürsüsünden bu beyanda bulundum. Bu sözü ben
deniz Demokratik Parti Grupu adına arz ettim; ka
rarını elbette Yüce Heyet verecek. O halde, Sayın 
Birler, Cinisli beyanda bulunduysa, kararı zatıâlinizin 
de bulunduğu Yüce Heyetin vermesi esasından ha
reket ettiğimiz için bu kürsüden konuştuk. 

Kaldı ki, Anayasaya aykırılık iddiasını Anayasa 
Mahkemesine götürmek bir yoldur; ama tek yol de
ğildir. Yine, Anayasanın 64 ncü maddesi amir bir 
hüküm koyuyor: «Bu kararnameler öncelik ve ive
dilikle Meclislerde görüşülür», diyor. Anayasa Mah
kemesine götürüp, zamana terk etmek yerine; bu 
Meclislere getirip, bu konuyu, «Anayasaya aykırı mı, 
değil mi?» kararına vararak halletmenin de bir yol 
olduğunu, lütfedip kabul buyurmaları lâzımdır. 

Konu, Cem konusu değildir; şahısla meşgul de
ğiliz; ama bir tenkidi yaparken, lütfedip insaflı ol
mak lâzımdır. Tenkit edilen aynı yere düşmemek lâ
zımdır. Daha, kim olduğu, ne olduğu, yalnız ismi ve 
titri ile bilinen, yeni tayin edileceğinden bahsedilen 
Profesör Nevzat Yalçıntaş için, yine Cumhuriyet 
Halk Partili bir arkadaş, «Amerikan ajanı» diyecek 
kadar ileri gitti. 

Değerli arkadaşlarım, Cem için, «Moksof ajanı» 
demek ne kadar bühtan ise, ne kadar yanlış ise... 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — «Moskova'nın 
sesi» diyorlar. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Feyzioğ-
la'na söylüyorsun. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Ben, grupum adı
na konuşuyorum, söylenecek yer başka ise, zatıâliniz 
söylersiniz. 

O halde, bir sayın prefesör, bir Nevzat Yalçıntaş 
için burada, «Bir Amerikan ajanı» denmesi de o ka
dar bühtandır, «bedbaht» denmesi o kadar bühtandır, 
o kadar yanlıştır. Yanlışlarla birbirimizi cevaplaya
nlayız. Doğru olanı bulup çıkarmak vazifemizdir. 

Yine, Sayın Birler bendeniz burada iyi kötü, 
doğru yanlış; ama tetkik ederek, inandıklarımı tek
nik mesele olarak huzurunuza getirmişim. Amaçta, 

kanun maddeleri vererek, bu kararnamenin Anaya
saya aykırı olduğunu iddia etmişim. Doğrudur veya yan
lıştır, benim iddiam budur; ama Sayın Birler, lütfedip o 
iddiaların yanlışlığını buyursalardı, teknik bir mesele 
olarak arz ettiğim - rakamlanyle arz ettiğim - kanun 
maddeleri içinden araştırarak çıkardığım teknik mü
talaayı lütfedip tenkit etselerdi, yanlışlığını söylese
lerdi, saygı ile karşılayacaktım; ama, bir arkadaşımızın 
bıyık altından buna cevap verdiğini söylerlerse, lütfet
sinler, bunun ağırlığını, bunun seviyesini kendileri 
takdir buyursunlar. Ben kendilerine saygı duyan in
sanım, bıyık altında aranacak insan değilim, onu baş
ka yerde görsünler. Dikkatlerini de daha seviyeli 
yerlere, lütfedip sarf etsinler. 

Değerli arkadaşlarım, 11 sayılı Kararnamenin 
Anayasaya aykırı olduğunu, tümü üzerinde yaptığımız 
görüşmelerde de arz etmiştim. 11 sayılı Kararname
nin, Anayasaya aykırı olmasa da, kanunlara aykırı 
olmasa da, diğer konuşan arkadaşlarımız gibi, reddi, 
Yüce Heyetin hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasından 
yanayız, 11 sayılı Kararnemnin reddedilmesinden ya
nayız. 

Demokratik Parti Grupu adına bu görüşleri tek
rarlıyor, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P., D. P., M. S. P., sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 

Gruplar adına başkaca söz istemi intikal etmemiş 
olduğundan 1 nci madde üzerinde kişisel görüşlerini 
bildirmek üzere, Sayın Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım; 

Ben de sözlerime başlarken, Sayın Cinisli'nin 
söylediği bir şeyi kendilerine söylemek istiyorum. 
Biraz evvel ben de, maddeler göstererek, olaylardan 
bahsederek Anayasaya aykırılıktan söz ettim; Mecli
sin şimdiye kadarki yöntemlerine, usullerine aykırı 
olarak, aynı kanunun iki yoldan yürütüldüğünü ifade 
ettim. Şu ana kadar hiç kimse bana bunun cevabını 
vermiş değil. Bunlar Meclis zabıtlarında duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada birkaç gerğeçi ifade 
etmekte fayda var. Gerçekten, hazin bir şekilde bir 
konunun tartışmasını yapıyoruz. 11 sayılı Kararname
ye imza koyan kimseler, ahde vefaya hepimizden 
çok önem verdiklerini iddia edenler, koydukları im
zaya karşı çıkıyorlar ve koydukları imzaya karşı çı
karken de, «Moskova'nın sesini susturacağız» diye
biliyorlar. Mademki Moskova'nın sesi idi, siz ne diye 
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getirdiniz, imzanızı koydunuz? Ve o zaman bu konu 
kamuoyunda tartışıldı, Cem'in kişiliği üzerinde tartış
malar açıldı. Bu tartışmaların içerisinde, siz bu ka
rarnameyi imza ettiniz. Ya o zaman samimî değil
diniz, ya bugün samimî değilsiniz. Anlaşılıyor ki, 
hiçbir zaman samimî olmamışsınız. Yani, benim var
dığım kanaat, hiçbir zaman samimî olmamışsınız. Bu 
kadar temeli bozuk bir işi konuşmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Yetki Yasasına 
aykırı olduğunu iddia ediyorlar; Geçenlerde 12 sayılı 
Kararname konuşulurken ifade ettim; bunun bir 
Yetki Kanunu var. O yetki Kanununda, istisnaî me
murluklardan bahseden 59 ncu maddede zikredilmiş. 
Yani, o yasa istisnaî memurluklarda değişiklik yapıl
masını kabul etmiş. O gün 59 ncu maddeyi Yüce 
Huzurunuzda okudum ve Sayın Birler arkadaşım 
da, ben de, bir şeye işaret ettik: 12 sayılı Kararna
menin geçici 1Q ncu maddesi görüşülmeden evvel bir 
başka madde görüştük: İstisnaî memurlukları, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinde, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne kadar kabul ettik. TRT Anayasa da 
yer alan bir kuruluştur. İstisnaî memurlukları, İkti
sadî Devlet Teşekküllerine ve 59 ncu maddede sayı
lan çeşitli yerlere tanıyoruz; gerçekten istisnaî me
murluğun kabul edilebileceği bir yer olan TRT'ye 
kabul etmiyoruz. Bu da samimiyetsizliktir arkadaş
larım. Bunun hukukla bağdaşır bir tarafı yoktur. 
«İstisnaî memurluk» diye bir müessese vardır, bu 
müesseseye bir değişiklik getirilmiştir ve TRT Ge
nel Müdürü için de bu kabul edilmiştir ve bitmiştir. 

Şimdi derler ki, «Biz 11 sayılı Kararnameyi görü
şüyoruz». Sayın Feyzioğlu, 11 sayılı Kararnameyi 
değil, TRT Genel Müdürünün şahsını yargılamak is
tediğini, buradan okudukları birtakım delillerle orta
ya koymaya çalıştılar. Demek ki, biz 11 sayılı Ka
rarnameyi görüşmüyorduk, TRT Genel Müdürünü 
görüşüyorduk. Bunlar zabıtlarla bir gerçek olarak or
tada. 

O zaman değerli arkadaşlarım, bir gerçeği daha 
ifade etmek lâzım gelir: Biliyorsunuz, 359 sayılı Ka 
nun, daha doğrusu, Anayasada TRT'ye ait hükümler 
beğenilmedi; Anayasada değişiklik yapıldı, Anaya
sada değişiklik yapıldıktan sonra, 359 sayılı TRT 
Kanununda da değişiklik yapıldı. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitiyor. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım, şimdi 

orada bir kurul kuruldu. Bu kurul, Cumhurbakanı-

nm seçeceği üç üniversite rektörü ile, Millî Gü
venlik Kurulunun Genel Sekreterinden kurulu 
idi. Sayın Feyzioğlu ve bu kanıda olan arka
daşlarım, mademki, elinizde bu kadar güçlü 
bu kadar inandırıcı belgeler vardı, deliller 
vardı, niçin Cumhurbaşkanının seçtiği üç üni-

. versite rektörü ve Millî Güvenlik Kurulunun Genel 
Sekreterinden kurulacak kurula gitmediniz de, bir 
taraftan bu kararnameleri buradan çıkartmaya ça
lıştınız; çift yasama tasarrufu ile, çift kanun getirme, 
çift yollu kanun yürütmeyle getirmeye çalıştınız? Ve 
niye bir taraftan, bir başka, kurulmuş komiteye bas
kı yaparak netice almak istediniz? 
Kesin olarak, şu çıkmaktadır değerli arkadaşlarım: 

Siz güvenemediniz, bizzat yetkililere güvenemediniz. 
bizzat yetkililere güvenemediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitti efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirdim sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Rica edeyim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Güvenemediniz, 

güvenemediğiniz için, Anayasaya en uygun olan, ka
nunda en uycun olan bu Kuruma gidemediniz. Çünkü 
o Kurumdan böyle bir karar almanız mümkün değildi, 

Bu bakımdan, bu maddenin, evvelce de söyledi
ğim. Anayasaya aykırılık sebepleri dolayısıyle benim-
senmemesi lâzım geldiğini öneriyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın, Baş
kan, Hükümet adına. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurunuz sayın 
Feyzioğlu. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Komisyon 
adına da ben söz istiyorum. 

BAvŞKAN — Komisyon da söz istiyor mu ayrıca 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri — Kısaca bir tavzih yapmak 
için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu, Hükü
met adına. 

DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Değerli 
arkadaşlarım, on dakikalık kısa süre içinde birkaç 
gerçeği belirtmekte yarar görüyorum. 
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Evvelâ, sayın Birler, bir gerçeği teslim ettiler; 
Yüce Meclis, Hükümet tarafından çıkarılmış olan 
kanun kuvvetinde bir kararnameyi dilerse reddeder, 
son söz Meclisindir, siyasî takdiri böyle olduğu için, 
tamamen yetki içinde çıkmış bir kararname de olsa 
reddedebilir. Bunu kabul ettiler; fakat «reddebilir, 
kabul edebilir» dediler de, «Sayın Feyzioğlu değiş
tirmeyi nereden çıkarıyor?» dediler. «Var mı Ana
yasada değiştirerek kabul, var mı Anayasada değiş
tirme?» dediler, arz edeyim; var. 64 ncü maddenin 
sondan ikinci fıkrasını okuyorum: «Diğer kanunlar 
gibi aynen konuşulur» diyor, komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda. Diğer kanunlar gibi konuşulunca da, 
diğer kanunlar gibi toptan reddedilir, tasarı olduğu 
gibi kabul edilir veya değiştirilir. Fakat daha ötesi 
var; sondan ikinci fıkra diyor ki: «Reddedilen ka
rarnameler, bu kararın Resmî Gazetede yayınlandığı 
tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edi
len kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu deği
şikliklerin Resmi Gazetede yayınlandığı gün yürür
lüğe girer». 

Anayasa, değiştirme dahil, bütün imkânları Yüce 
Meclise tanımıştır, bir. 

İkincisi, bu Kararnamede biz sadece ret etme
mişiz, «bütün sonuçlarıyle birlikte iptali lâzımdır» 
demiş Yüce Senato; Meclisten bir adım öteye gitmiş. 
Niye? Çünkü, Yüce Senato, tıpkı Yüce Meclis gibi, 
bu Kararnamenin bir kişi için çıkarılmış, bir kişinin 
TRT Genel Müdürü olamaya elverişli bulunmayan 
vasıflarını göz önünde tutarak, «bu vasıflar olmasa 
da Genel Müdür tayin edilir» diyebilmek için kişiye 
özel çıkarılmış bir Kararname olduğunu, batıl bir ka
rarname olması gerektiğini düşünmüş, bu kararı ver
miş. 

Meclisin vermediği bir yetkiyi kullanır ise Hükü
met ve bu Kararname de beş ay yürürlükte kalırsa, 
Meclisin hiç yetki vermediği bir alanda çıkan karar
nameyi, «Ne yapalım, beş ay yürürlükte kaldı» diye 
kabullenecek mi Yüce Meclis? Biz bir yetki verme-
misiz TRT Genel Müdürünün vasıflarıyle ilgili ola
rak. Bunun verilmediğini biraz evvel arz ettim; ama 
daha fazla tafsilata girmeye vakit mani. 

TRT konusunda Yüce Senatoya sunulmuş olan, 
geçen yıl sunulmuş olan ve zabıtlarda bulunan, sayın 
Senatör Sami Turan imzasını taşıyan ve sayın Çe-
likbaş imzasını taşıyan uzun bir araştırma önergesi 
vardır. Bu meseleyi ileride inceleyecek olanları , 
zapta ve o araştırma önergesinin metnine havale 
ediyorum. Tafsilâtı ile yetkinin aşıldığını görecek
siniz. Vaktim ancak müsait olduğu için... 

Yalnız, Yüce Meclise daha evvel arz ettim; sa
dece intibaklarla ilgili bir yetki verilmiş iken, maaş 
intibakları ile ilgili bir yetki verilmişken, Genel Mü
dürde aranacak vasıflarla ilgili hükümler değiştirilme
miş iken, değiştirme yetkisi de Hükümete verilmemiş 
iken, Hükümet yetkisini saptırmıştır, yetki dışı bir iş 
yapmıştır. Bunun için butlanla maluldür. Malul 
olması lâzımdır. Sonuçlarıyle birlikte iptalin gerekçe
si de budur; Nokta iki. 

Bu görüş yalnız Hükümetin görüşü değildir. Biz
den evvelki Hükümetin görevlendirdiği, bizim görev
lendirmediğimiz, bizim seçmediğimiz bazı uzmanla
rın da bu yolda, tümünün değilse de bazılarının, açık 
ifadeleri olmuştur yetki saptırması vardır diye. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Anayasa bakımından 
ve hukuk bakımından durum açık. Yalnız diyorlar 
ki arkadaşlarımız; «niçin Hükümet çıktı buraya, 
kararname konusunda konuşmadı da, Cem'in alın-
masıyle ilgili gerekçe söyledi?» 

Buraya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu söz
cüsü, TRT ile ilgili olarak Hükümetin 9 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasına göre almış olduğu Kararnameyi en 
ağır bir dille, en suçlayıcı bir dille eleştirmedi mi? 
Cem konusunda ve Hükümetin, Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi olarak yaptığı tasarrufun bu kürsüye gel
mesinde bir sorumlu varsa, bu mevzuu bu kürsüde 
ilk olarak konuşan hatip getirmiştir ve buna Hükü
metin cevap vermemesi mümkün ve mutasavver de
ğildir. Çıkacaksınız, en tezyifkâr sözlerle, tekrarından 
bu Meclisin memnun olmayacağını umduğum, gerçek
ten İçtüzüğe göre söylenmemesi gereken sözlerle bir 
Hükümet Kararnamesi dolayısıyle Hükümetin tümü
nü tezyif edeceksiniz; «O kararnamenin hangi ge
rekçe ile alındığını söylemek imkânından da Hükü
met mahrumdur, cevabı veremeyecek.» diyeceksiniz... 
Böyle mantık olmaz. Bu mevzu buraya getirilmesey
di biz de Cem konusuna girmezdik. Ama Cem ko
nusunu buraya getiren sayın C. H. P. sözcüsü olmuş
tur. 

Bu arada, yine son konuşan arkadaşlarım da Cem 
konusuna temas buyurdukları için, ifade edeyim. Evet, 
okuduğum şiir iki komünist casusun idamı dolayısıy
le, Rossenberg'lerin idamı dolayısıyle Melih Cevdet 
tarafından yazılmıştır; fakat Cem İpekçi bunları nak
lettikten sonra, TRT Genel Müdürü olmasına yakın 
günlerde neşredilen, 1973 sonu veya 1974 Başında 
neşredilen şu kara, şu kitabında... (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 
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«Bu yazı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin înan'ın idamı üzerine yazılmıştır, (t. C.)» 

Bunu söyleyen kendisi, ben değilim. (C. H. P. sı
ralarından, şiddetli gürültüler.) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Önce nak
len demiyordun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Utan yalan
cı, utan! 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Buyurun 
okuyunuz, buyurun okuyunuz, buyurun... (C. H. P. 
sıralarından, gürültüler.) 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Yalancı, aşa
ğılık, doğru naklet. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, rica ediyorum efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalancı. Ya
lancı utan, utan sıkılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sayın Karsu istirham 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Beyefen
di bunun foto - kopisi arşivdedir. Sayfa 288... (Gü
rültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aşağılık he
rif... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sayın Karsu rica edi
yorum, rica ediyorum. (Gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Eşşekoğlu 
eşek. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Utanmaz 
rezil. (Gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalancı eş
şekoğlu eşek. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, istirham ediyorum. 
Çok rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Daha önce 
«naklen» diye söylemedinız. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Efendim, 
gürültünüzden. 

Rossenberg'lerin idamı için yazılan bir şiiri söylü
yor: «Bu yazıyı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü
seyin înan'ın idamı üzerine yazdım, (t. C.)» sayfa 
288 dip notu. İsmail Cem söylüyor. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, konuşmalar zapta geçiyor, 
tarih hükmünü verir. Rica ediyorum, istirham ediyo
rum, bu kadar hassasiyet göstermeyin efendim. (C. 
H. P. sıralarından, gürültüler.) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bütün if
tiralarınızla birlikte kitap buradadır, yüzünüze çar
pıyorum. (C. H. P. sıralarından, şiddetli gürültüler.) 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Yuh, eşşekoğlu 
eşek, aşağılık herif. Cambaz herif... (C. H. P. sıra
larından, şiddetli gürültüler.) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu söz, 
yerinden edep dışı söz söyleyenlere cevaben... (Şid
detli gürültüler) Beyefendi, sözlerinize cevaben... 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve kürsü 
önüne yürümeler.) 

Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. (C. H. P. 

sıralarından gürültüler, «Sözünü geri al» sesleri.) 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Yani.. 

DEVLET BAKANI - BABAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Hakikat 
budur, İsmail Cem alınmıştır ve haklı bir tasarruf 
yapılmıştır. (C. H. P. sıralarından ve kürsü önünde 
gürültüler.) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sözünü geri alsın, 
bu herif sözünü geri alsın. Yuh ayı. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, sayın Saltık... (Şiddetli 
gürültüler ve kürsü önüne yürümeler.) 

Sayın Feyzioğlu, sayın Feyzioğlu... (C. H. P. sı
ralarından «Sözünü geri alsın ve yuh» sesleri.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu sahtekâr sözü
nü geri alsın. Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın Şener... (C. 
H. P. sıralarından, gürültüler ve «Sözünü geri alsın» 
sesleri.) 

Hatibe sözünü geri aldırma imkânı bile verme
diniz efendim, rica ediyorum, oturun lütfen... (Kür
sü önünde yığılmalar, gürültüler.) 

Sayın İdare Amiri arkadaşlarım, Sayın İdare Ami
ri arkadaşlarım... (Gürültüler) Sayın Feyzioğlu... (Gü
rültüler.) 

Sayın arkadaşlarım, lütfen efendim. Sayın arka-: 
daşlarım celseyi tatil etmek zorunda bırakacaksınız be
ni efendim. (A. P. sıralarından «Senin de istediğin o» 
sesleri, gürültüler.) 

Ne yapayım efendim, ne istiyorsunuz, nasıl isti
yorsunuz; istirham ederim. Yardımcı olun efendim. 
Lütfen arkadaşlarım, yardımcı olun efendim. Yani, 
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Başkanlığın bir gücü yok ki, sayın arkadaşlarımızı 
oturtturayım ben. (Gürültüler) 

Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzioğlu... (C. H. P. sıra
larından «Kürsüden sözünü geri alsın» sesleri, gürül
tüler) 

Celseyi tatil ettirmek zorunda bırakacaksınız beni. 
Şu sözü... Lütfen, lütfen... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Kim sözünü geri 
alacak, hangi söz geri alınacak Sayın Başkan? Ne de
di, ne dedi ki? 

BAŞKAN — «Yüzünüze çarparım» sözü Millet 
Meclisine karşı, Genel Kurula karşı söyleniliyor, bu, 
Sayın Kitaplı. Zabıtlar var, Genel Kurula karşı söy
leniyor. (Gürültüler) 

Sayın Bayraktar rica ediyorum... Yani hadise ya
tışsın istiyorum Sayın Kitaplı, nasıl istiyorsunuz ya
ni? Yani... Çok rica ediyorum efendim. (Gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sözlerini geri al
sın, sözlerini geri aldır Sayın Başkan. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından ayağa kalkmalar, kürsü önünde top
lanmalar ve itişmeler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen yerlerini
ze oturun... Bu şekilde görüşmelere devam edemem 
efendim. (Gürültüler) 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Bu
raya bakacağına Sayın Başkan, oraya bak... (A. P. sı
ralarından «Tecavüzlere mani ol» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum lütfen yerlerinize otu
run...; Sayın Kaptan, Sayın Kaptan... Sayın arkadaş
larım bu şekilde görüşmelere devam edemem, rica 
ederim. (Gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Başkan, geri aldır 
sözlerini. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum lütfen oturun, 
lütfen yerlerinize oturun... Sayın İmamoğlu, Sayın 
İmamoğlu.. 

Değerli arkadaşlarım lütfen yerlerinize oturun bu 
şekilde görüşmelere devam edemeyiz... (Gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, lütfen çıkartın kürsüye, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Saym Feyzioğlu... 
(Gürültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oturduğumda 
cevap vereyim, oturduğumda cevap vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum Komisyon ye
rinden, bulunduğunuz yerden sözünüzü tashih edin.; 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kürsüye çı
kacak, orada söyledi, orada sözünü geri alacak, 
(C. H. P. sıralarından «Kürsüden alacak» şeşleri) 

BAŞKAN — Efendim orada da mikrofon var ve 
zapta geçiyor, rica ediyorum, istirham ediyorum 
efendim... 

Sayın Feyzioğlu lütfen efendim... (A. P. sıraların
dan «Sayın Başkan oturtunuz lütfen» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum... Çok 
rica ediyorum Alpaslan. (Gürültüler) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sözünü kür
süde geri alsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aykul.7. Sayın Al
paslan... Sayın Araslı rica ediyorum, söylenilen her söz 
oradan da, buradan da zapta geçiyor... 

OSMAN AKYUL (Burdur) — Sahtekâr halk sö
mürücüsü seni. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Neyi rica edi
yorsunuz beyefendi? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim devam edemeyeceğim... 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.32 

— 169 — 



M. Meclisi B : 77 15 . 5 . 1975 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 19,47 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisi
nin 77 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum, 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam .ediyoruz. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sözünü geri alsın Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Rica ede

rim. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Müsaade buyurun 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, istirham ediyorum efen
dim. Ne konuşacağımızı bilmeden, ne söyleyeceğimi 
bilmeden... 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Ben oturdum, ye
rimden rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konuşmanız ara
sında ve sonunda Genel Kurula karşı «Suratınıza çar
parım» şeklinde, kitap elinizde, bir beyanda bulun
dunuz. Rica ediyorum, lütfen bu sözünüzü tavzih bu
yurun ve geri alın efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yerimden mi 
kürsüden mi? «Yerimden» buyurdunuz, yerimden söy
leyeceğim. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Kürsü
den, kürsüden» sesleri, yer yer ayağa kalkmalar). 

Zabıt elinizde mi? Zaptı rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Bir dakika 
efendim, istirham ediyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler, «Kürsüden, kürsüden» sesleri). 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yerimden söy
lememi istediniz, Başkanın emrine uyarım, yerimden 
söyleyeceğim. , 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oturarak nasıl ko
nuşuyor?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Kürsü
den, kürsüden» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, o «Çarparım» şeklindeki 
beyanınızı lütfen geri alın. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, za
bıt elinizde mi? 

BAŞKAN — Maalesef yok efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oturarak nasıl ko

nuşuyor? Olmaz efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Zabıt elinizde 
yok... O halde size arz edeyim Sayın Başkan.. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim aynen zapta geçiyor, istir
ham ediyorum, rica ediyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Usule aykırıdır 
efendim. Bakan olarak değil, milletvekili olarak kür
süye çıksın ve sözünü geri alsın. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan 
söyledi buradan konuşmamı. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum efendim. 
Buyurun efendim geri alın. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... (C. H. P. sıralarından «kürsüye 
çıksın» sesleri, (gürültüler). 

«Ben söyledim» desenize Sayın Başkan. Başkan, 
«Ben söyledim oradan konuşmasını» desenize. Siz 
söylediniz. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun efendim, dinliyorum sizi 
de dinliyorum, onları da. Sükûneti temin etmek zorun
dayım Sayın Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz söyledi
niz buradan söylememi. Efendim, emrederseniz oraya 
gelirim, emrederseniz buradan. Siz söylediniz bura
dan konuşmamı, zabıtlardadır. Yerinizden söyleyin 
diyen sizsiniz bana. (C. H. P. sıralarından «Kürsüye» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim siz, lütfen geri alın sözü
nüzü.; 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim nere
den söyleyeceğim, nereden konuşacağım? Evvel;, 
ona itiraz ediyorlar. 

BAŞKAN — Eğer konuşacaksanız lütfen kürsüye 
gelin efendim, geri alacaksanız buyurun efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Geç de boyunu gör
sünler. 

BAŞKAN — Sayın Feyzi oğlu, tavzih sadedinde 
ve geri almak için efendim?. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Size, «Elinizde 
zabıt var mı?» diye sordum. Zabıt olmadığını beyan 
buyurdunuz. Zabıtları incelediğiniz takdirde görecek
siniz ki, açıkça tasrih ettim. Yerinden fevkalâde 
galiz sözlerle, benim sarf ettiğim sözden yüz misli 
daha ağır sözlerle yerlerinden bağıranları kastederek, 
yerlerinden edep dışı söz sarf edenlere ve bu yazı
nın Deniz Gezmiş ile ilgili olmadığını iddia ederek, 
yalan söylediğimi iddia edenlere ve yalnız bu edep dı
şı söz söyleyenlere «Bunu delil olarak çarpıyorum ve 
sözlerini kendilerine iade ediyorum.» dedim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Mazeret değil, 
mazeret değil. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
evet zabıtlar böyledir; aynen tekrar ediyorum, zabıt
lar böyledir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham ederim. 
Size sözünüzü tekrar edesiniz ve aynen çarpasınız 
diye söz vermedim, rica ediyorum, istirham ediyo
rum, lütfen sözünüzü geri alınız efendim. (C. H. P. 
sıralarından «Sözünü geri almadı, geri alsın» sesleri) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Zabıt, zabıt. 
Hayır efendim almıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü geri alın Sayın Fey
zioğlu. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — EfendimJJmu-
mi Heyete söylemedim. (C. H. P. sıralarından «Sözü
nü geri almadı, alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfen sözünüzü ge
ri alın efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
tasrih ettim. 

BAŞKAN — Sözünüzü lütfen geri alın. Size tek
rar edesiniz diye söz vermedim efendim, rica ediyo
rum lütfen sözünüzü geri alın efendim. (C. H. P. sı
ralarından «Niye almıyor Sayın Başkan? Alacak» ses
leri). Lütfen efendim, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yalnız bana 
küfür edene söylüyorum, bana küfür edene. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, size, zatıâlinize, 
ben tekrar edesiniz sözünüzü diye söz vermedim. Rica 
ediyorum, lütfen sözünüzü buradan geri alın efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, o 
geri alsın küf ürünü, o geri alsın küfürü. Küfredene... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok ri
ca ediyorum. Görüşmelere devam edebilmem için 
lütfedin efendim, lütfedin; lütfedin ve geri alın efen
dim, lütfedin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Neyi geri 
alacağım efendim? Küfür edene söyledim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzioğlu, 
tespit edebildiğim söz, «Suratınıza bunu çarparım» 
şeklindedir. Rica ediyorum lütfen geri alın. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kürsüye zaptı incelemiş olarak gelse idiniz 
ve burada tekrarlayamayacağım kadar ayıp, edep dı
şı sözleri zabıtlarda bulacaktınız. Bunları görse idi
niz, sizin bir partiye mensup olmanıza rağmen taraf
sız Başkan vicdanınız, insan vicdanınız bana söylen
miş olan sözün yüz misli ağır olduğunu... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Feyzioğlu, 
şimdi de.., 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yüce Meclisi 
tenzih ediyorum, sözüm Yüce Meclise değildir, sözüm 
küfür edenedir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, rica ediyorum lüt
fen sözünüzü geri alın efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, sö
züm Meclise diye anlaşılmış ise tasrih ediyorum, Mec
lise söylemedim, sadece küfür edene söyledim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Geri alsın sözünü 
lütfen. 



M. Meclisi B : 77 15 . 5 . 1975 O : 2 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Söylediğini 
yalayacaksın. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen geri alın efendim. «Geri alı
yorum, sözü geri alıyorum.» Deyin efendim, rica 
ediyorum, istirham ediyorum, Sayın Feyzioğlu rica 
ediyorum, görüşmelere sükûnetle devam edelim e/en
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
Meclisi kastetmedim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalayacaksın 
bunları. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Beyhudedir. 
Bana küfür edene iade ettim küfürünü. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Sayın Karsu, 
Sayın Karsu çok rica ediyorum, lütfen efendim.; 

Hatip sözünü geri almıştır efendim. (C. H. P. sı
ralarından «Almadı, almadı. Ne zaman aldı? Almıyo
rum diyor Sayın Başkan» sesleri, gürültüler) 

Hatip sözünü geri almıştır efendim. Teşekkür 
ederim. (Gürültüler) Lütfen oturun efendim, lütfen 
oturun efendim. Çok rica ediyorum arkadaşlarım 
lütfen... (C. H. P. ve A. P. sıralarından yer yer ayağa 
kalkmalar, kürsüye yürümeler) 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. Sayın hatip 
sözünü geri almıştır. Rica ediyorum... (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

Geri aldınız... (Gürültüler) 
Geri aldığını beyan ediyorlar efendim. Rica edi

yorum. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 
Beyan etti efendim, rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Lütfen.?* 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Küfür edenleri 
duymadınız mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özalp. (Gürültüler) 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Zaptı getirtin Sayın 

Başkan, 
BAŞKAN — Efendim, yeniden tatil etmemi isti

yorsanız celseyi tatil edeyim. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Rica ederim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
yer yer ayağa kalkmalar, kürsüye yürümeler) 

Lütfen oturun efendim... Lütfen oturun efendim, 
rica ediyorum. Çok rica ediyorum lütfen oturun 
efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Çakmur, sayın hatip kürsüden sözünü geri 
ri aldı efendim, rica ediyorum. Lütfen, lütfen efen
dim. (C. H. P. sıralarından, «Almadı, almadı» ses
leri.) 

Çok rica ediyorum lütfen efendim. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Küfür edenler de var
dı ama sayın Başkan. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Küfür eden varsa... Küfür eden var
sa... (Şiddetli gürültüler.) 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Zaptı getirtin sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı nereden getirteyim 
sayın Osma, hemen birden bire? Rica ederim, istir
ham ederim efendim, yardımcı olun lütfen. (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından, şiddetli gürültüler.) 

Zaptı getirteceğim efendim, rica ediyorum, lütfen. 
(A. P. ve C. H.'P. sıralarından gürültüler.) Zaptı ge
tirteceğim efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Meclis anarşisti 
her zaman kavgaya sebep oluyorsun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sen sebep 
oluyorsun, sen. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sicilli küfürbaz. 
OSMAN AYKUL .(Burdur) — Yalan söylüyor 

bir de utanmadan. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Salla ba

şını. 
BAŞKAN — Sayın Aykul... Sayın Aykul... Rica 

ediyorum efendim. Efendim 450 sayın üyeyi ayrı ay
rı izlemem mümkün değil. Rica ediyorum lütfen otu
run efendim. (Gürültüler) 

Komisyon adına sayın İsmet Sezgin. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Vazgeçtik efendim. 
BAŞKAN — Söz almıyorsunuz. 
Kişisel olarak sayın Yılmaz Alpaslan, buyurun 

efendim. (Gürültüler) 

Çok rica ederim, lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan başlayabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sükûneti te
min ederseniz sayın hatip konuşmasına başlayacak 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Saat tutun sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İzin verirseniz konuşmaya başlasın 
da saat tutalım efendim. Sayın Çakmak da oradadır, 
nasıl saati uyguladığımızı bilir efendim, istirham edi
yorum, rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz efendim. 
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

11 sayıh Kararnameyi görüşmeye başlayan Genel 
Kurulumuz, bir sayın Başbakan Yardımcısının mari
fetiyle, bir sayın Parti Genel Başkanının marifetiyle 
burada... (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Madde üzerinde de
ğil sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, aynı zamanda Genel Baş
kandır sayın Feyzioğlu... Rica ediyorum «Sayın Baş
bakan Yardımcısı» dedi. 

Sayın Aygün nasıl temin edebilirim ben bu sükû
neti, her sözün üzerinde ayrı ayrı durulursa efendim? 
Rica ediyorum. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

Sayın hatip; «Başbakan Yardımcısı» dedi, ondan 
sonra «Sayın Parti Genel Başkanı» dedi. Sıfatları 
var efendim, istirham ediyorum. 

Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Fey
zioğlu, burada kulağımın duyduğu şekilde, «Bu şekil
de haysiyetsizlik olmaz ki.» diyorsunuz. Hakkınız yok 
bu kadar âdi şeyleri bu Mecliste beyan etmeye. Ku
lağımla duyuyorum söylediğinizi, hakkınız yok bunu 
söylemeye... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Size bir 
şey demedim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bir Başba
kan Yardımcısına yakışmaz bu davranış. Ne hakkı
nız var bize «Haysiyetsiz» demeye, hakkınız yok!. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır efen
dim, sana söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, rica ederim, Hü
kümet üyesisiniz efendim, sükûnetinizi muhafaza edin, 
rica ederim efendim. Çok istirham ediyorum efendim, 
rica ediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, evvelâ edebini lütfen Feyzioğlu takınsın, sonra 
ben konuşacağım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Burada... 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, hava elektrikli, istir

ham ediyorum, rica ediyorum, lütfen sükûnetle... 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, istirham ediyorum, hakarete-uğrayan bir üye na
sıl konuşabilir? Yanımda hakaret ediyor bana... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sana söyle-
medim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Rica ede
rim, kulaklarımla duyuyorum söylediklerinizi. 

BAŞKAN — Efendim, ben kulağımla duymadım. 
Rica ediyorum, istirham ediyorum efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Feyzioğlu'nun, bunu, 11 sayılı Kararname
nin çıkmamasını neden istediğini pekâlâ biliyorum. 
Hükümet demin konuşurken, sayın Feyzioğlu söz ata
rak bunu teyit etti; millî güvenlik ve kamu düzenini 
gerek 11 sayılı Kararnamenin temelinde yatan neden 
olarak bunları gösteriyor, gerekse Cem'in görevden 
alınmasıyle ilgili nedeni, kamu düzeni ve millî güven
lik nedenlerine bağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi millî güvenlik gibi 
kutsal bir konuyu bu Hükümet ısrarla istismar et
mektedir. Hani İsmail Cem millî güvenliğe aykırı ya
yınlar yaptırdıydı; hani bir partinin Genel Başkanı 
sayın Erbakan'm Malatya'da dediği gibi, komünizan 
propaganda yaptırdıydı; millî güvenlik bozuluyordu; 
niçin kararnameyi yayınlatmıyorsunuz Resmî Gazete
de?.. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Korkuyorlar, 
adaletten kaçıyorlar. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Niçin yayın
latmıyorsunuz? Adaletten kaçıyorsunuz, Danıştaydan 
kaçıyorsunuz, yargıdan kaçıyorsunuz, korkuyorsunuz. 
Tasarrufunuzun haksız, insafsız ve partizan olduğunu 
bildiğiniz için korkuyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Adalet Partisinin bir ge
leneği haline gelmiştir. 12 Mart'tan önce sayın Sü
leyman Demirel yine Başbakandı, birtakım olaylar ce
reyan ederdi, yüce yargı organları karar verirdi, Ana
yasanın men edici kuralına rağmen, gelirdi sayın De
mirel bu kürsüde yargı organlarını tezyif edici tarz
da eleştirirdi. (A. P. sıralarından, «Yalan söylüyor
sun» sesleri.) Ben yalan söylemiyorum, senin baban 
yalan söylüyor. O sözünüzü aynen iade ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, mü
nasip lisanla hitap etmeye davet ederseniz mesele 
hallolur. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, rica ediyorum. 
Aşağıdan, «Yalan söylüyorsun» deniliyor, ne yapa
bilirim sayın Aygün? 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 
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BAŞKAN — Tespit edebilsem «Rica ederim» di
yeceğim, söyleyeceğim. Diyeceğim ki, «Söylediğiniz 
lâf doğru değildir». Çok rica ederim sayın Aygün. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Evvelâ Ada
let Partisi Qrupu münasip lisanı takınsın; Başbakan 
Yardımcısı saygıdeğer bir görünüm içinde, davranış 
içinde olsun, sonra da bu hatipten o üslup içinde ko
nuşmayı Başkan isteme hakkına sahip olacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Efendim, Başkan her zaman isteme 

hakkına sahiptir sayın Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, lütfen evvelâ (A. P. sıralarını göstererek) Mec
lisi anarşi havasına büründürmeye çalışan bu grupu 
yola getiriniz. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, karşıdan, Osman Bölükbaşı'nın eski bir 
çığırtkanı küfrediyor şimdi de. Eskiden Osman Bö-
lükbaşı için küfrederdi, hem de Adalet Partisine sö
verdi, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisine sövüyor. 
Transfer borsası çok hızlandığı için yapabilirsiniz bun
ları. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim konuya; millî 
güvenlik, kamu düzeni ve dış güvenlik nedenleriyle, 
görevden alındığı belirtilen sayın İsmail Cem'in, 
Cumhurbaşkanı tarafından kararnamesi imzalandığı 
halde, aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen, niçin 
Resmî Gazetede yayınlanıp bu büyük tehlike, aile 
ocaklarına kadar girdiği iddia edilen, baba ile evlâdı 
birbirine düşürdüğü iddia edilen, Türkiye'nin düzeni
ni bozmaya müteveccih birtakım girişimlerde bulun

u l . — 1 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Çoğunluğumuz 

yoktur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 10 sayın üyeyi lütfen sayın efendim. 

Oylamaya geçildiği sırada 10 sayın üye ayağa kalk
mıştır efendim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Niye tarafsız ha
reket etmiyorsunuz sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim 10 sayın üye salonda, çok 
rica ediyorum efendim, çok istirham ediyorum. Oy
lamaya geçildiği sırada 10 sayın üye ayağa kalktığı 
takdirde yoklama yapmak zorundayım. Hem Anaya
sanın hükmü bu, hem İçtüzüğümüzün hükmü, hem 
de Anayasa Mahkemesinin hükmü. Rica ediyorum 
efendim. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, daha 
kapıda duruyorlar. 

duğu iddia edilen bu adam, niçin görevden alınmıyor? 
Elbette Danıştaydan korkuyorsunuz, elbette yargı or
ganlarından korkuyorsunuz, Istiyorsunuzki, Yalçın-
taş'ın kararnamesi de imzalansın, ikisini beraber uy
gulamaya koyunuz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan lütfen toparlayın 
efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Toparlıyo
rum sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, süreniz bitiyor efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Böylece ve 
böylece eski geleneklerinize, eski davranışlarınıza bir 
yenisini ekleyip, İsmail Cem, Danıştaydan tehiri ic
ra kararı bile alsa, bu kararı uygulamamanın çareleri
ni ve tedbirlerini halletmeye çalışıyorsunuz; ama ge
rek Hükümetiniz, gerekse azınlık iktidarınız büyük 
bir perişanlığın içinde, kamuoyu aczinizi görüyor, ka
muoyu size gereken cevabı pek yakında verecektir. 

Yüce Parlamentoyu saygılarla selâmlıyorum efen
dim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Alpaslan. 
Sayın arkadaşlarım... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sözünü geri

ye almadı. 
BAŞKAN — Zaptı getirtiyorum sayın Erçelik. 
1 nci madde üzerindeki görüşmeler de tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, 1 nci madde üzerinde Komis

yon, Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini 
kabul etmiş bulunmaktadır. 1 nci maddeyi ve baş
lığı birlikte Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

KLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapmak zorundayım sayın 
Akay. 

Efendim, 10 sayın üyenin lütfen isimlerini tespit 
edelim. 

Sayın Kemal Tabak, sayın Necdet Uğur, sayın Az
mi Yavuzalp, sayın Mehmet Emin Sungur, sayın Ra
uf Kandemir, sayın Deniz Baykal, sayın Nurettin Kar-
su, sayın Cemil Erhan, sayın Celâl Ünver, sayın İsa 
Ayhan. 

Efendim, Adana ilinden başlayarak ad okumak 
suretiyle yoklama yapacağız. 

(Adana Milletvekillerinden yoklamaya başlandı.) 
BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen?.. Yok. 
Sayın Faruk Sükan?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bir mütecaviz var sayın Başkanım, 
bir mütecaviz var. Komisyona gelip, komisyonun 
sözcüsüne hakaret etmiştir. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Buraya çanta atmıştır 
sayın Başkan, çantanın kime ait olduğunu, zatıâlinize 
teslim ederek ispat edecek veya yerine getirecektik; 
gelmiş burada hakaret ediyor, onu zatıâlinize arz edi
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, ismini tes
pit edebildiniz mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Yozgat Milletvekili imiş, Nedim 
Korkmaz imiş ve gözünüzün önünde oluyor sayın 
Başkan tecavüz. 

BAŞKAN — Efendim, hangisini takip edeyim 
sayın Sezgin; yoklamayı mı, orayı mı takip edeyim? 
Rica ederim, istirham ediyorum efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Haklısınız efendim, haklısınız. 

BAŞKAN - - Neden «Haklısınız» diyorsunuz sa
yın Sezgin? Rica ediyorum efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, biz de bu
nun mukabelesini yapardık, ama vazife zatıâlinize 
ait, onun için size tevdi ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, görsem elbette müdahale 
ederim sayın Nakiboğlu. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, buraya 
çanta atıyor sonra gelip hakaret ediyor. 

BAŞKAN — İnanır mısınız, görmedim sayın Na
kiboğlu. 

(Konya Milletvekili Faruk Sükan'dan itibaren yok
lamaya devam edildi.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuz vardır efendim. 

1 nci maddeyi başlığı ile birlikte yüce heyetin ona
yına sunuyorum. (A. P. sıralarından «Benimseme be
nimseme» sesleri.) Affedersiniz efendim. Benimseme 
hususunu yüce heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon maddeyi aynen benimsemiştir. Benim
seme hususunu yüce heyetin onayına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon maddeyi aynen benimsemiştir. Benimse
me hususunu yüce heyetin onayına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, bu suretle tasarı Komisyondan 
geldiği şekliyle kesinleşmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. (A. P., M. S. P. ve C. G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı: 159) 
(D ' 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Birleşim başlar
ken aldığımız karar uyarınca gündemimizin 16 ncı 
sırasında bulunan tasarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet adına yetki belgeniz var mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KOMPTRO 
LÖRLÜK DAİRE BAŞKANI TÜMGENERAL 
NAZMİ YAVUZALP — Evet sayın Başkan, takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Bu konuya ilişkin tanzim olunan raporun okunup 
okunmaması hususunda onayınızı alacağım. 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Okunma
sını kabul edenler... Raporun okunmaması hususu ka
bul edilmiştir. 

(1) 159 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. Şu ana kadar Başkanlığınıza tümü üzerinde söz 
istemi intikal etmemiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Ölçmen. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanma
sı, silâh araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi anıacıy-
le sevk edilmiş olan tasarı hakkında, Demokratik 
Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, silâh araç ve gereçlerinin yenlenme ihtiyacı, 
yeni hissedilmiş bir husus değildir. Bu husus, bundan 
evvelki hükümetlerce de tespit edilerek, Meclisleri
mizden, REMO Planı adı altında geçirilmiş olup, bu
na rağmen, Grupumuzun müteaddit görüşmelerde de 
belirttiği gibi, dünyadaki hızlı gelişme muvacehesinde 
ve paralelinde bir. yeterlilik göstermemiştir. Biz çeşit
li beyanlarımızda, daha Arap - İsrail harbinin başladı
ğı sırada ve harbin gelişmeleri sırasında, komşuları
mızın ve komşu bölgelerdeki askerî durumun Türki
ye'de de bu rievi bir yenileştirme ve geliştirmeyi ge
rektirdiğini iddia etmiş idik; fakat yapılan çalışmalar, 
müspet bir adım olmakla beraber, ihtiyaçlar karşısın
da yetersizliğini de ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Arap - israil harbinde uçaksavar füzelerinden, tank
savar füzelerine kadar modern tekniğin ve teknoloji
nin gereklerini gösteren araç ve gereçlerin görülmesi, 
bunun yanında komşumuz İran'ın petrol gelirleri ne
deniyle ordusundaki modernizasyon çabaları, Suriye' 
nin, Irak'ın, Bulgaristan'ın durumu bu hamlelerin çok 
daha önce yapılmasını gerektiriyordu. 

Nitekim Kıbrıs harekâtı sırasındaki sıkıntılarımız 
da bunu teyit etmiştir. Bu vesile ile Amerikan 
Kongresinin almış olduğu silâh ambargosu kararının 
yanlışlığına, Demokratik Parti Grupu alarak, bir ke
re daha değinmek istiyoruz. 

Amerikan Kongresinin hissî nedenlerle aldığı bu 
karar, aslında Türkiye'yi değil, hür demokratik cami
ayı, bindiği dalı kesecek bir duruma düşürmüş bulun
maktadır. Bu politik ve hissî karar da, bugün görüşül
mekte olunan tasarının ehemmiyetini daha da artır
maktadır. 

Muhterem üyeler, bu vesileyle Demokratik Parti
nin millî savunma konularındaki bir görüşünü arz et

mek isterim. 
Son gelişmeler, Türk millî savunma sisteminin tek 

menşeü, tek orijine dayanan, silâh ve araç - gereç 
almasındaki sakıncaları ortaya çıkarmış bulunmakta
dır. Gelişen teknoloji, Avrupalı NATO müttefikleri
mizde de birçok harp araç ve gerecinin yapılabilme 
imkânının doğduğunu göstermekte ve bir kısmı Ame
rikan, bir kısmı başka patentlerle, Avrupalı NATO 
müttefiklerimizin de, bu araç ve gereçleri imal ede
bildikleri görülmektedir. Bu bakımdan bu tasarıya 
müspet oy vereceğimizi belirtirken, ileriye ışık tutar 
ümidi içinde, alımlarda tek menşee dayanmama gere
ğinin üzerinde ehemmiyetle durmak istiyoruz. Nite
kim, NATO ülkeleri de kendi silâh alımlarında bü
yük bir hassasiyet göstermektedirler. Bunun en son 
örneği, NATO ülkelerinin alacağı uçaklarda, «Ame
rikan tipi mi, Fransa tipi mi olsun» münakaşasının 
aylardır skandallara varan bir düzeyde sürdürülmesi
dir. Hâlâ hangisinin üstün olduğu üzerinde, alıcı ül
keler bir karara varamamışlardır. Bu bakımdan, biz
lerin de çeşitli faktörleri hesaba katarak, bundan son
raki teçhizatlanmamızda daha dikkatli olmamız gere
ği üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem üyeler, Amerikan Kongresinin hissî ne
denlere dayanan kararını eleştirirken, öte yandan 
NATO'nun kendi camiası içinde, güya Kıbrıs konu
sunda bir barışçı çözüme ulaşmak istemişçesine çalış
masına rağmen, büyük tenakuzlara düştüğünü belirt
mek yararlı olacaktır. Bunun en son örneğini Yunan 
Başbakanının Fransa'ya yaptığı resmî ziyaretteki bir 
alışveriş ispatlamaktadır. Yunanistan'ın Fransa'dan 
renkli televizyon sistemini satınalmasma mukabil, 
Fransa da Yunanistan'a 40 tane Mirage uçağı sata
cağını resmen beyan etmiş bulunmaktadır. 

Bir yandan Türkiye'yi haklı Kıbrıs müdahalesi 
yönünden cezalandırmaya çalışan bir Amerikan Kon
gresi ve ona uymaya çalışan NATO müttefikleri, öte 
yandan kendi elleriyle Yunanistan'a Mirage uçağı 
satan bir NATO üyesi... Bu büyük tenakuza da huzu
runuzda nazarı dikkati çekmekte yarar görüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programın
daki vaatler zinciri arasında, Ordumuzun güçlendiri
leceği ve millî harp sanayiinin biran evvel kurulaca
ğı ibareleri de bulunmaktadır. Bizim, Demokratik 
Parti Grupu olarak en halisane temennimiz, bu vaat
lerin gerçekleşebilmesi için hükümetlerin bir an evvel 
faaliyete geçmeleri hususu olacaktır; fakat bu güçlen
dirme meselesinin bundan evvelki misallerini gördü
ğümüz şekilde, gayri ciddî, yüzbîn tank yapma şek-
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lihde de olmamasını ayrıca temenni etmek istiyoruz. 
Demorkatik Parti olarak, Silâhlı Kuvvetlerimizin güç
lenmesi konusunda, ister iktidarda, ister muhalefette 
olalım, her zaman hükümetlere ve Meclislere yardım
cı olacağımızı arz eder Yüce Meclise saygılar suna
rım. (D. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Kemalettin Gök-

akın. Buyurun efendim. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

A. P. GRUPU ADINA KEMALETTİN GÖKA-
KTN (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden organizasyo
nunu ve modernizasyonunu kapsayan 1601 sayılı Ka
nunun 1 nci, 2 nci ve 5 nci maddelerinin bugünkü 
koşullara uyularak tadili ve bu suretle 16 milyar li
ralık ödeneğin 23,7 milyara çıkarılmasıyle, on yıl yeri
ne altı yılda tasfiyesi ve ileride görülecek lüzum ve 
ihtiyaca göre de % 15 artırma haddinin % 2-5 oranı
na yükseltilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesi talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Silâhlı Kuvvetler teşkilâtı kuvvet 
hedeflerine göre saptanmaktadır. Savaş ünitelerinin 
miktar ve nitelilkeri de karşılaşılacak tehditlerin vüsat
lerine nazaran hesaplanmaktadır. Harekât ve konuş 
planlan, lojistik planları bu konsepte uyularak dü
zenlenmektedir. 

Türkiye politik ve stratejik bakımdan dünyanın 
en kritik bir bölgesindedir. Ülkemiz tarih boyunca 
devamlı olarak akınlara maruz kalmıştır. Medeniyet
ler ve devletler bu güzergâhta kurulmuştur; Asya, 
Avrupa ve Afrika bu düğüm etrafındadır. Bünyeleri 
pek farklı olan bu ülkelerden birinden diğerine ulaş
mada en önemli stratejik istikametler Türkiye'den geç
mektedir. Boğazlarla, çevresinde bulunan dünyanın 
en zengin petrol kaynakları Türkiye'ye ayrıca değer
ler katmaktadırlar. 

Milâttan 1500 yıl önce Etilerle Mısırlılar arasın
da başlayan savaşlar ve bunu takip eden fütuhat, din 
ve ekonomik harpler zamanımıza kadar süregelmiş
tir. 1677'den, yani Deli Petro zamanından 1918'e ka
dar Doğu ile, (şüphesiz Rusya ile; bunu kastetmek 
istiyorum) 12 defa savaş vuku bulmuştur. Batı ile de 
9 defa olmuş ve 1922 İstiklâl Savaşına kadar devam 
etmiştir. Böylece 245 yıl sık sık savaşlarla geçmiştir. 

Türkiye, Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi 
İkinci Dünya Savaşında da tarafsız kalamamıştır. 
İngiliz - Fransız ittifakına katılmıştır. Türkiye bu 
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safhada politik ve diplomatik faaliyetler merkezi ol
muştur. 1939'dan 1945'e kadar 1 050 000 kişilik bir 
kuvvet, seferber ve alarm durumda bütün cephelerde 
elde tutulmuştur. 

Şurasını açıklamak istiyorum: Büyük Mareşal, bü
yük asker ve bugünkü teşkilâtla alâkası olmadığı için 
söyleyebilirim, o zaman keyfiyeti kemiyetle kapatmış
tır. Şöyle ki; bizzat içinde bulunduğum seferberlik 
hazırlıklarında 3 ordu, 16 kolordu karargâh ve bağlı
ları 42 piyade, 3 süvari, 5 zırhlı tugay, 7 müstahkem 
mevki, 10 kolordu askerlik mıntıka kumandanlıkları 
olmak üzere teşkilât yapılmıştı ve bu arz ettiğim 1940 -
1945 seneleri aralarında 1 050 000 kişilik, fiilî olarak 
mevcudumuz vardı. Bir o kadar mürettebat da sevk 
için hazırlanmıştır. 

Harbin direkt etkisinden siyanet edilmiş olmakla 
beraber, iktisadî durumumuz sarsılmıştır. Türkiye'nin 
millî politikası içte ve dışta barış içinde yaşamak ve 
onu korumaktır. Bu ise seferî, ikmalî ve eğitimi tam 
bir ordu ile mümkündür. REMO Planı bu maksadı 
sağlamak için düzenlenmiştir. Evvelce 1601 sayılı Ka
nunla 10 yılda eşit taksitlerle tahsis edilen 16 mil
yarlık ödenek yeterli görülmüştü. Ayrıca % 15 bir 
artırma da kabul edilmişti. Ancak bu plan o zaman
ki siyasî, askerî ve ekonomik koşullara göre ve daha 
müsait «atmosferde hazırlanmıştır. O tarihten bugü
ne kadar şartlar çok değişmiştir. Arap - İsrail savaşı, 
akabinde petrol buhranı, fiyatların birkaç misli art
ması, uluslararasındaki para değerinde dalgalanma
lar birbirini kovalamıştır. Dış yardımda istikrarsızlık 
başlamış ve Kıbrıs harekâtı sebep gösterilerek tama
men kesilmiştir. Böylece REMO Planına ayrılan pa
ranın alım kıymeti % 40 - % -60 seviyesine düşmüş
tür. 

Kıbrıs adasına yapılan harekât denizarşırı niteli
ğindedir. Kara harekâtına nazaran farklıdır. Geniş 
imkân ve ikmal istemektedir. Adada büyük bir kuv
vetimiz vardır. Sarf edilen ve zayi olan her malzeme 
ve mühimmatın vakit geçirilmeden tamamlanması 
şarttır. Silâhlı Kuvvetler olarak da sefer stoklarının 
zamanında tamamlanması mühimdir. Kıbrıs harekâtı 
ve bugünkü şartlar muvacehesinde kuruluş ve konuş
larda değişikliklerle bu denizaşırı cephe için ayrı lo
jistik planlar gerekmiştir. Tedarik imkânları ise güç* . 
leşmiştir. İkmalin büyük kısmı elbette ki Silâhlı 
Kuvvetlerimizirı sefer ihtiyaçlarının teminine de ya-
rıyacaktır. 

Bu konuda gecikme zararlıdır. Olağanüstü hal
lerde telâfisi çok güçtür. Harpler ilân edilmeden 
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baskınla başlamaktadır. İlk safhalarda hava akın-
larıyle kara, deniz ulaştırma sistemleri ve ikmal kay
nakları tahrip edilmektedir. Kara muharebeleri ve 
buna paralel olarak çevik ve zırhlı birliklerle yürütül
mektedir. Böylece barış zamanında her. türlü ikma
lin yapılması en salim davranış olur. Bu suretle 10 
yılda temini evvelce öngörülen REMO planı ihtiyaç
larının Ortadoğu, Ege, Akdeniz, Kıbrıs ve etrafımız
daki siyasî buhran ile Amerika Kongresinin tek taraf
lı sakat kararı muvacehesinde geciktirilmeden, teklif 
edildiği üzere 6 yılda realize edilmesi muvafık olur. 

Özellikle Yunanlılar hâlâ mütenebbih olmamış ve 
eski hayaller peşindedirler. Komşularıyle ve büyük 
devletlerle geniş politika ve hazırlık faaliyetindedir-
ler. İtiyatları üzere hamiler de aramaktadırlar. 

Kıbrıs harekâtı büyük fedakârlıkları gerektirmiş
tir. Dava, soydaşlarımızı zulümden kurtarmak ve öz
gürlüğe kavuşturmak hedefidir. Parlâmento bütünüyle 
desteklemiştir. Ordu tarihî görevini noksansız yap
mıştır, ancak Kıbrıs meselesi bitmemiştir. Politik alan
da takibi ve intacı gerektiği hassas bir safhada, o za
manki Hükümetin çekilmesi karşı tarafa cüret ve ümit 
vermiştir. Dolayısıyle Kıbrıs siyasî ve ekonomik ba
kımdan başta gelen bir mevzu olarak önemini muha
faza etmektedir. 

Yeni tasarı ile istenen 23,7 milyar liradır. Eski ta
sarıda 16 milyar lira % 15 fazlasıyle 18,4 milyar li
ra tutmaktadır. Fazladan istenen 5,3 milyar liradır. 

Yukarıda belirttiğim gibi bu ödenek daha çok Kıb
rıs harekâtı icabıdır. 6 yılda temini de siyasî ve eko
nomik dünya buhranı ile ilgilidir. Millî Savunma 
Komisyonunca ve Millî Savunma Bakanı ve temsil
cileriyle Maliye Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı 
görüşmeler neticesinde, % 25 artırma haddinin, görü
lecek lüzum ve ihtiyaca göre % 50 olması, 1601 sayılı 
Kanunun inkıtasız ve elâstikî işlemesi maksadıyle, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma ve Eksiltme kanunlarına tabi olmaması karar
laştırılmış ve bu kanunların behemehal değiştirilme
si temenni edilmiştir. 

1601 sayılı Kanunla alım, yapım ve onarım hiz
metlerinde takip edilecek usullerin Bakanlar Kuru
lunca tespiti de öngörülmüştür. 

«Bütçeye konulmuş ve fakat harcanmayan öde
nekleri de müteakip yıllara devren ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir.» kaydı konmuştur. 

Ayrıca 23,7 milyarlık limit içinde kalmak şartıyle 
yurt dışından peşin veya kredi ile yapılacak alım ve 
hizmetlerde 6 yıllık süreye bağlı kalmamak üzere öde
me planı tanzimi hükme bağlanmıştır, 

... Böylece, finansmanda kolaylık sağlanması ve ka
nunda hedef tutulan amaçlara 6 yıl içinde ulaşılması 
esası da kararlaştırılmıştır. 

Buna göre 1601 sayılı Kanunda REMO planı 
için ödeme şöyledir : 

«Ödeme planları : 1973 yılı 1,6 milyar lira, 
1974 yılı 1,6 milyar lira, 
1975 yılı 7,34 milyar lira» 

1975 yılının esası 6 040 000 000 liradır; fakat 
buna 1974 yılından' ödenmemiş olan 1,3 milyar lira 
eklenmiştir, geçen seneden ödenmeyen para. 

«1976 yılı 6,04 milyar lira, 
1977 yılı 5,44 milyar lira, 
1978 yılı 1,68 milyar lira» olmak üzere yekûn 23,7 

milyar liradır. 

3,2 milyar lira 1973 ve 1974 yıllarında verilenden 
çıkarılınca, geriye 20,5 milyar lira istenmektedir. 

Burada 1974 yılı kaynağındaki 1,3 milyar lira, yı
lın bitmesi sebebiyle bu bütçenin- dışında kalmış ve 
1975 yılı dilimine eklenmiştir. Bu ödenek yalnız kon-
vansiyonel savaş, silâh ve gereçleri içindir. Atom, 
biyoloji, kimya bahis konusu olmamıştır. Buna karşı
lık, yıllardır süregelen silâhlı kuvvetlerle nükleer güç
lerin tahdidi ve azaltılması görüşmeleri müspet bir 
sonuca varmamıştır. Başta büyük devletler olmak üze
re silâhlanma yarışı devam etmektedir. 

Netice : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin lojistik ikmali için şimdi
den istenen ödenek millî güvenliğimizle sıkı sıkıya 
ilgilidir. Dünya ve etrafımızdaki diplomatik - ekolo
jik ortam buhranlıdır. Bu ihtiyaçların barış zamanın
da sağlanması her bakımdan yerinde bir teminat olur. 
Kendi fabrikalarımız bu kapasitede olsa idi, sürat ve 
kolaylık sağlanmış olurdu. Bu imkân arttıkça ikmal 
istikrarlı olur. 

Bu düşüncelerle, harp sanayimizin de vakit ge
çirilmeden kurulması ve geliştirilmesi ehemmiyet ka
zanmaktadır. Vaktiyle askerî fabrikalarımızı kendile
rine örnek alan komşularımız, halen bu yönde büyük 
hamleler yapmaktadırlar. Bunların arasında savaş ve 
ticaret uçakları ile fantom ve güdümlü mermi yapa
bilenler mevcuttur. 

Bu mülâhaza ve konseple 1601 sayılı Kanunda ya
pılan tadilât Adalet Partisi tarafından uygun görül
müştür. 

Hürmetle arz ederim. (A. P, ve M. S. P. sırala^ 
rmdan alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökakın. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Sevilgen'indir. Buyurunuz Sayın Sevilgen. 
M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SE-

VlLGEN (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

REMO Planı adı ile anılan Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yeniden teeşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakan
lığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı üzerinde M. 
S. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Yüce Meclisi hürmetlerimle selâmlarım. 
Değerli arkadaşlarım, teklif edilen değişiklikler es

kiye nazaran ne gibi yenilikler getirmektedir? Önce 
bunları kısaca hülâsa edip sonra, bu konudaki fikir
lerimizi arza çalışacağım. 

Evvelce, 16 milyar olan harcama yetkisi, bu kere 
23,7 milyar liraya çıkarılmaktadır. Evvelce lüzumu 
halinde Bakanlar Kurulu kararı ile miktarın % 15 ar
tırılması mümkün iken, bu kere % 50 oranında ar
tırmaya imkân sağlanmaktadır. Evvelce bu harcama 
eşit miktarlarla 10 seneye yayılmışken, bu kere har
cama süresi 6 seneye düşürülmekte ve asıl büyük ağır
lık 3-4 ve 5 nci senelerde toplanmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki savunma
nın gerektirdiği alım ve giderler harcama kaleminde 
yer alan ödeneklere silâh, malzeme, yedek parça, 
araç ve gereç satınalınması, tedarik ve imalâtı da bu 
kanun hükümlerine tabi kılınmaktadır. 

Bu kalemler için konup da senesi içinde harcana-
mayan ödeneklerin de gelecek yıllara devren ödenek 
kaydına imkân sağlanmaktadır. 1601 sayılı Kanunla 
değiştirilmesi istenen hususlar bunlardan ibarettir. 

Filhakika, Kanunun sevk gerekçesinde de belir
tildiği gibi 1974 yılı içindeki fevkalâdeden harcama
lar 16 milyar liralık miktarın 23,7 milyar liraya 
çıkarılmasında zaruret meydana getirmiştir. 

Ayrıca, bütün dünyada her türlü malzeme ve mal
larda vaki olan süratli fiyat artışı, önceden tahmin 
edilen miktarın sonradan çok artmasına sebep olmak
tadır. Bu sebeple bu tip artışları da karşılayabilmek 
için evvelce bir hayli dar tutulan artırma salâhiyeti 
hududu, bu kerre daha çok genişletilerek % 50'ye çı
karılmış ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyle bu 
artışın sağlanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, her sahada olduğu gibi, sî  
lâh teknolojisinde de baş döndürücü bir süratle artış 
vardır. Bu yetkinin kullanılmasındaki 10 senelik sü
re, bu bakımdan bir hayli süre idi. Yapılan plan he
nüz tahakkuk etmeden çok büyük değişikliklerle kar
şılaşmak muhtemel olabilirdi. Bunun için bu sürenin 
6 seneye indirilmesini isabetli buluyoruz. Esasen ilk 
iki sene geçmiştir. Planın tatbikatı için önümüzde 
dört senemiz vardır ve bu süre bu çapta bir planının 
tatbikatı için optimum bir süredir. Bu arada silâh, ana-
malzeme, yedek parça, araç ve gereç satınalınması, 
tedarik edilmesi ve imalâtı, - altını çizerek tekrarlı
yorum - imalâtının da bu Kanun hükümlerine tabi kı
lınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bakımdan 
1601 sayılı Kanunda bazı değişikliklerin yapılması hak
kındaki bu Kanunun Millî Selâmet Partisi Grupu ola
rak lehinde oy kullanacağımızı ve Cumhuriyet hükü
metlerinin bu kanundan doğan yetkilerini kullanır
ken parti olarak kendilerine yardımcı ve destekçi 
olacağımızı belirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, kanun üzerindeki bu kısa 
mütalâadan sonra, birkaç hususu da tespit etmekte 
fayda mülahaza ediyorum. Öncelikle böyle mühim ve 
hayatî bir konuda gecikmeye işaret etmek istiyorum. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Anayasa tarafından Devle
tin ve milletin güvenliğini sağlama, Devlet - millet 
varlığımızı koruma görevi verilmiştir. Böyle büyük ve 
ağır bir vazife yüklenen müessesenin çok zarurî ihti
yaçlarını gidermek için Hükümetin bu konuyla ilgili 
ne kadar mesai harcadığı malumunuz değil, ancak, bu 
zaruretin duyulma tarihi her halde Kıbrıs harekâtının 
hemen akabindedir. Aradan beş ay geçiyor, Hükümet 
tasarıyı Meclise ancak 24.1 . 1975 tarihinde getire
biliyor. Tasarının Millî Savunma Komisyonundan ge
çip, Plan Komisyonuna havale tarihi 26.2.1975; 
Plan Komisyonundan Meclise intikal tarihi 24.3.1975; 
bugün tarih 15 . 5 .1975; ancak Mecliste görüşebili
yoruz. Bundan sonrası hangi süratle yürür veya bir ba
rajda takılır mı; orasını bilmem. Neredeyse ihtiyacın 
belirmesinden tam bir yıl geçmek üzere, halen tasarı 
o istasyondan o istasyona dolaşıyor ve her birinde 
bir, birbuçuk ay bekleme süreleri kaybederek. Öyle 
meseleler vardır ki, değerli arkadaşlarım, günlerin ve 
hatta saatlerin büyük önemi vardır. Güvenlik ve sa-: 
vunma meseleleri bunların başında gelir. Bunları kim
seyi kınamak için değil, dikkatleri çekmek, bundan 
sonra aynı tip gecikmelere imkân bırakmamak için 
belirtiyorum. Yok Plan Komisyonunun kuruluş bi
çimi, Anayasanın bilmem kaçıncı maddesine aykırıy* 
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mış, yok hükümet buhranı varmış, yok komisyon he- • 
nüz teşekkil etmemişmiş, yok falan mesele gündem
de diğer bütün konuların önüne geçermiş gibi, bir
çok kendi ellerimizle etrafımıza çizdiğimiz dairelerin 
dışına çıkamıyoruz. Değişen dünya şartları, komşuları
mızla münasebetlerimiz, dış siyaset, kuvvetler arasın
daki denge bizim bu etrafımıza çizdiğimiz daireyi ta
nımıyor. Ona ayak uydurmaya mecburuz. Yoksa, baş
kalarının ayakları altında ezilir gideriz Allah koru
sun. 

Her türlü fikir ayrılıklarını, basit parti patırtı - çe
kişmelerini bir kenara bırakıp böyle hayatî ve mü
him mevzularda elbirliği ile meseleleri mümkün olan 
en süratli bir şekilde ele alıp çözüme ulaştırmamız 
gerekir. Bir TRT Genel Müdürünün hatırına günler
ce Mecliste engelleme yapıp bu mühim kanunun ele 
alınmasına mani olanların bu hareketlerini manalan-
dırmakta müşkülât çekiyoruz. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bugün, dışarıdan gelecek 
silâhla mühimmatı ve yedek parçasının gelişi başka
larının arzu ve keyiflerine bağlı imkânlarla harp et
meye ve nihaî zaferi kazanmaya imkân yoktur. Sü
ratle kendi sanayimizi, ağır sanayimizi, millî harp sa
nayimizi kendimiz kurmaya mecburuz. Belki kısa bir 
dönem için dışa bağlılığımızın devamında zaruret 
vardır; ama-bunun ilânihaye böyle devam etmesi müm
kün değildir. Ufak bir hareket, bir komşumuzla ara
mızda doğan bir ihtilâf, yarım asırdır kendilerine bel-
bağladığımız, kendilerine benzemeye özendiğimiz ba
zı Batılı dostlarımızın kimliklerinin ve gerçek niyet
lerinin ortaya çıkmasına kâfi geldi. Hâlâ onların tel
kin ve tavsiyelerine göre hareket etmenin, bize daha 
ne büyük, ne kıymetli zamanlar ve hatta ne büyük 
değerler kaybettireceği izahtan varestedir. Çok dik
katli ve temkinli olmalıyız. Artık, silâh satın alan bir 
ülke değil, silâh satan bir ülke olmaya mecburuz. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Planlarımızı ona göre ayarlamalıyız. Bu sebepten, 
değişiklik tasarısının 4 ncü maddesinin 3 ncü bendin
deki; «satınalma, tedarik» yanında «imalâtı» kelime
sinin üzerinde duruyor altını çiziyor ve memnuniyeti
mizi belirtiyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için bugün 
kurulmuş ve aziz milletimiz tarafından çok büyük bir 
ilgi ile karşılanıp, yardım yarışına girişilmiş Vakıf
ların birleştirilmesi; bu silâh, araç ve gereçlerin yeni
leştirilmesi için olan harcama planına paralel olarak 

I Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun ve diğer res
mî ve özel sanayi kuruluşlarının imkânlarından da 

I faydalanarak harp sanayii organizasyonunun süratle 
yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu organizasyon için 
Devlet Planlama Teşkilâtı tipinde bir askerî planla
ma ve harp sanayi araştırma merkezinin kurulması
nın çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Bu 
arada Genel Kurmayımızın ve Millî Savunma Bakan
lığının bünyesindeki, şu anda pek fonksiyonları gö
rülmeyen araştırma birimlerinin bu merkezin emrine 
verilmesi ve böylece istenen hizmetleri yapabilecek 
olan teşkilâtın kuruluşunun süratlendirilebileceğine de 
işaret etmek isteriz. 

Küçük bir organizasyonla, mevcut kuruluşlarımı
zın âtıl kapasiteleri değerlendirilebilir ve belki çok has
sas bazı malzemenin dışında her türlü silâh, araç ve 
gereçlerimiz yerli imkânlarımızla yapılabilir. Şu an
da Silâhlı Kuvvetlerimizin, Menzil Komutanlıklarıyle 
bakım ve tamir kademelerindeki boş duran yüzlerce 
takım, tezgâh, alet ve avadanlık faal hale getirilip her 
biri, bir veya birkaç parça üzerinde çalışmaya sevke-
dilerek ve sonradan bu parçalar bir merkezde monte 
edilerek birçok ihtiyaç bu yolla karşılanabilir. 

Son birkaç seyahatimizde temas ettiğimiz küçük 
sanayi erbabında gördüğümüz bu mevzudaki heye
can ve kabiliyetleri hakkındaki göğüs kabartıcı numu
neler, gelecek için ümitlerimizi tazelemiş ve kuvvetlen
dirmiştir. Onların da devreye sokulması başlangıç için 
büyük faydalar sağlayacaktır. Belki biraz fazla iyim
serlik olacak, belki bazılarınca hayal olarak kabul 
edilecektir; ama bir Anadolu kasabasının küçük sanayi 
erbabı bir grup insanın bize söylediklerini de burada 

I nakletmeden geçemeyeceğim : 

«Bize imkân sağlansın, fırsat verilsin, Devletten 
yardım ve destek görelim, sonrasına karışmayın. O 
zaman artık siz bizden iş isteyin. Biz, her türlü harp 
silâh, araç ve gereçlerini yapabilecek güçteyiz.» de
mişlerdir. 

Bu hususta, Hükümetimizin ve diğer ilgililerin dik
katlerine sunmak için belirtiyorum. 

Kıbrıs Harekâtı esnasında, Makine Kimya Endüs
trisi Kurumunun fabrikalarında bir aylık programı, 
Türk mühendisi, Türk işçisi, Türk teknisyeni beş gün 
içinde gerçekleştirmiştir. Bu övünülecek durum da, 
Türk Milletinin kabiliyetlerini ispat bakımından çok 
manidar ve değerlidir; bunu da iftiharla kaydediyo-

I rum. 
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Milletimize bilhassa harp sanayii, uçak sanayii, ge
mi sanayii için çok büyük bir heyecan vardır. Bu 
heyecanı söndürmeye, küllemeye ve milletimizi yeni
den bir aşağılık kompleksinin içine ve ümitsizliğe dü
şürmeye sebep olacak haller kolay verilemeyecek 
hesaplar ve mesuliyetlerle karşı karşıya bırakacaktır, 
şimdiki ilgilileri de bundan evvelkileri de. Buna hak
kımız yoktur. Çok süratle harekete, zaman kaybet
memeye, hesaplı ve cesur hareket etmeye mecburuz. 
Bu harcama ve yüklenmelerde, yüklenmelere girişme 
yetkisini kullanırken, daha ziyade yerli imkânları se
ferber etmek ve mecbur kalmadıkça, imkânsızlıklar
da kalmadıkça dışarıya müracaat etmemek ve yerli 
sanayiimizi kurmak esas prensip olmalıdır. 

Bazı silâh araç ve gereçleri dışarıdan almak için 
vereceğimiz para ile hem o silâh araç ve gereçleri ya
pacak fabrikayı kurmak ve hem de ihtiyacımız olan 
malzemeyi kendimiz yapmak imkânına sahip olabili
riz. Kurulacak harp silâh, araç ve gereçleri fabrika
ları sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kal
maz, belki Orta Doğu'nun silâh satıcısı bir ülke hali
ne gelebiliriz. Orta Doğu'da kendileriyle tarihî, ma
nevî ve kültürel bağlarımız olan bazı komşu ve dost 
ülkeler şu anda dahi ihtiyaçlarını bizden temin etmek 
arzusundadırlar. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak güç
te olsak, herhalde bu dost ve kardeş ülkelerin bir 
başka satıcı aramayacakları muhakkaktır. Demek olu
yor ki, kurulacak harp sanayiimiz için kendi iç paza
rımız yanında, dışarıda da müsait şartlarla pazar te
min etmemiz mümkündür. Bu alış - veriş, onlarla mü
nasebetlerimizin gelişmesine sebep olacağından, dün
yada yalnız kalma tehlikesinden de bizi kurtarmış 
olacaktır. 

Kıbrıs harekâtımız dış politikaların tespit ve te
sisinde tarihî, manevî ve kültürel bağların ne derece 
müessir olduğunu en açık bir şekilde göstermiştir. 
Çok hakh olduğumuz halde, bütün batı ülkeleri dost
luk hatırına da olsa bizi saymamış, bizi terketmiş ve 
Yunanistan'ın yanında yer almışlardır. Bundan alına
cak çok büyük dersler vardır. Bundan sonraki müna
sebetlerimizin tanziminde hangi esaslara göre ayar
lanmamız gerektiğini çok açık bir şekilde böylece 
görmüş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son mesele olarak da şuna 
işaret etmek istiyorum. Harp; sadece silâh, araç ve 
gereçleriyle yapılmaz. Silâh, araç ve gereçlerini kul
lanacak insandır. Bütün dikkatlerimizi maddeye tev
cih etmişken, insan unsurunu dikkatlerden kaçırma
yalım. Silâhı kollayacak olan Mehmet'i moral bakı

mından da güçlü kılmanın çarelerini arayalım. Çok 
büyük imkânsızlar içerisinde büyük zaferlerin kaza
nıldığına tarihimiz sık sık şahit olmuştur. Bu zaferleri 
kazanmamıza sebep olan gücümüz nereden geliyorsa, 
onu araştırmaya ve bulmaya, halen sahipsek, onu da
ha çok geliştirmeye, şayet halen kaybetmiş durum
daysak onu mutlaka yeniden bulup sahip olmaya mec
buruz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Hükümetimizden, Genelkurmayımızdan ve bü
tün ilgililerden Türk Silâhlı Kuvvetlerini; harp silâh, 
araç ve gereçleri bakımından yeniden teçhiz etme 
planına benzer bir manevî güçlenme ve cihazlanma 
planı yapmalarını bekliyoruz. İşte o zaman bu iki 
plan birbirini tamamlayacak. Hem Devlet, Millet var
lığımız ebediyen ayakta sağlam ve güçlü bir şekilde 
kalacak ve hem de aşamayacağımız engel, ulaşama
yacağımız hedef kalmayacaktır. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Nasıl ki, gökte bir kuşun mesafe kat edebilmesi 
veya tayyarenin uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı 
vardır, tıpkı onun gibi bir cemiyetin yükselebilmesi, 
ilerleyebilmesi, kalkınabilmesi, askerimizin güçlü ola
bilmesi, zafere ulaşabilmesi için de hem maddeten 
güçlü olmak, hem de manen güçlü olmak lâzımdır. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Birini ihya edelim derken, diğerinin ihmali netice 
almamızı zorlaştırır, hatta imkânsız kılar. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin güçlü olması dosta emniyet, düşmana korku 
vermesi, Devlet millet varlığımızı koruması ve gü
venlik altında bulundurabilmesi için, millet olarak 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıyız. Yarınki büyük 
Türkiye hem maddî hem manevî sahada güçlü olma
mıza, Silâhlı Kuvvetlerimizin hem maddî hem de ma
nevî sahada güçlü olmasına bağlıdır. Bu gücü kazana
bilmemiz için daha nice 23 milyarlar feda olsun Or
dumuza. 

1601 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikleri ihti
va eden bu kanuna, Millî Selâmet Partisi Grupu müs
pet oy kullanacaktır. Yeni bir şekil alan bu teşkilât
landırma ve yenileştirme planının memleketimiz, mil
letimiz, Silâhlı Kuvvetlerimiz, topyekün Devletimiz 
için hayır getirmesini dua ve niyaz ederek, Yüce Mec
lisi şahsım ve grupum adına hürmetlerimle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Necdet 

Uğur. 
Buyurunuz Sayın Uğur. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR (İs
tanbul)— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacı ile gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren 
kanunun, bazı maddelerinin değiştirilmesini görüş
mekteyiz. 

Benden önce burada konuşan Millî Selâmet Par
tisinin değerli sözcüsü olan arkadaşıma iki hatırlat
ma yaparak sözlerime başlamak istiyorum : 

Bir tanesi, zannediyorum ki arkadaşımız, kendi 
partisi Hükümette iken Hükümetimizin, o sıradaki 
Hükümetimizin millî savunma konusunda yaptığı ic
raatı yakından takip etmek zamanını bulamamışlar; 
çünkü o zamanki Hükümet Ordumuzun ihtiyaç duy
duğu her şeyi, her malzemeyi, her imkânı zamanında 
sağlama başarısını göstermiştir. Bunda kendilerinin 
bakanlarının da payı olduğu halde, burada hiç bil-
memezlikten gelmesini herhalde ya unutkanlığına ya 
da Hükümeti ile o anda kendi başka işleri dolayısı 
ile bağlantısının, irtibatının az olduğuna veriyorum. 

Millî Selâmet Partisi sayın sözcüsü bir başka şey 
daha söylediler burada; çok heyecanlı bir eda ile, bir 
siyasî partiyi suçlar gibi oldular. Aslında bazı silâh
lar, Parlamento içi bu türlü polemik silâhlar, dikkat 
edilmezse insanın kendisini yaralar. Gerçekten bu 
önemli bir değişikliktir; ama sayın sözcüye sormak 
istiyorum, Hükümet kurulduktan sonra burada biz 
birkaç haftayı çoğunluk bulamadan geçirdik. O haf
talarda yalnız sizin grupunuz ve zatıâliniz değil, Hü
kümet üyeleri de çoğunluk olmasın diye Meclise ka
tılmıyorlardı, o zamanlar. Görüyorsunuzki, çok kı
sa bir zamanda bütün partilerin ittifakı ile geçecek bir 
tasarı eğer o zaman, hemen Hükümet kurulur kurul
maz, başta zatıâliniz olmak üzere grupunuz teşrif et
se idi, bu kanun çoktan çıkmış olurdu; belki o gün
den bugüne kadarki fiyat farklarından da kazanılmış 
olurdu. 

Onun için, iğneyi hiç olmazsa kendinize hatırı
nız çuvaldızı kullanmadan evvel. 

Değerli arkadaşlarım, mesele böyle birtakım Par
lamento içi söz teatileri ile geçiştirilecek ve bununla 
yetinilecek bir mesele değildir. Meselenin önemini bü
tün Parlamento üyelerinin anladığından eminim; ama 
bir şeyi belirtmek istiyorum, bu konudaki birkaç ger
çeği belirtmek istiyorum : 

Cumhuriyet tarihinde biz iki önemli tecrübeden 
geçtik. Ordumuzun silâh, araç -ve gereçlerini millî 
sanayimizle karşılamıyorduk; bu konuda dışa ba

ğımlı idik. Millî çıkarlarımızı savunma günü geldi, Or
dumuzu teçhiz edenler, bu konuda bize yardım eden
ler bundan yıllar öncesinde bize, «Bunu kullanamaz
sınız» dediler ve bir yerde kullanmamıza mani ol
mak için fiilî engeller de getirdiler. Şimdi bu kadar 
açıktan değil; ama daha dikkatli bir üslupla aynı ke
limelerin, aynı hükümlerin verildiğini duyuyoruz. 
Bir büyük devletin kongresinde, parlamentosunda, 
bize verilmiş olan silâh, araç ve gereçleri kullanma 
yetkimiz hakkında çok açık tartışmaların olduğu, 
çok açık sınırlamaların konulmak istendiğini görüyo
ruz. 

Bu arada değerli arkadaşım Ortadoğu ülkelerin
deki bir ihtimalden, olasılıktan bahsettiler. Gerçekleş
tirmelerini gönülden dilerim; ama zannederim ki geç 
kalındı. Arkadaşımın burada kastetmek istediği ülke
ler kendi aralarında bir sanayi kuruyorlar. Kaldı ki, 
Ortadoğu ülkelerinden Mısır'ın nükleer savaşa doğ
ru yaklaşan bir çabası vardır, biraz ötede Hindistan' 
in vardır, bir başka türlü, araştırmalar şeklinde İsra
il'in çabaları vardır. 

Türkiye'nin silâh sanayiine girerken yakın tari
hinden aldığı derslerle birinci dikkat edeceği nokta, 
silâh bakımından mümkün olduğu- kadar dışa bağım
lı olmamaktır. Dışarıdan silâh aldığınız zaman, kendi 
millî çıkarlarınızı koruma günü gelip çattığında si
lâh verenin çıkarıyle bağdaştığı ölçüde o silâhları kul
lanma hakkınız olduğu ortaya çıkıyor veyahut karşı
nıza bir baskı unsuru olarak çıkarıyorlar. Kaldı ki, 
bunun yanında haydi diyelim ki dinlemediniz; ama 
silâhını dışarıdan alan, silâhı almakla kendisini kur
tarmış olmuyor. Çünkü o silâhın binlerce yedek par
çası var. Size silâhı veren eğer o yedek parçaların 
ikmalini size muntazam yapmazsa veyahut yapmakta 
gecikirse, hele bunun içine politika karışırsa aldığı
nız silâhlar, verdiğiniz milyarlar kullanılmaz hale de 
gelebiliyor. Yakın tarihimizden bu dersi de aldık. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka şey, yine görülü
yor ki, özellikle bazı devletler silâh yapımını bir dış 
politika aracı olarak kullanmakla kalmıyorlar, aynı 
zamanda ekonomik güçlüklere uğradıkları zaman 
kendi ekonomilerini kalkındırmak için bir fırsat sayı
yorlar. Bunun içindir ki, dünyada silâh ticaretinin adı 
«Ölüm ticareti» dir. Silâh imaline başlarsanız görecek
siniz ki, silâh satmak için kıyasıya bir rekabet var
dır. - En son gazetelere kadar yayıldı - Atlantik öte-
siyle Atlantik burası arasında rekabet vardır, bloklar-
arası rekabet vardır, Avrupa ülkeleri arasında rekabet 
vardır. 
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Kime satacaksınız bu silâhları? Durup dururken 
barış içinde yaşayan insanlar silâh almazlar. İnsanla
rın silâhlanabilmeleri için kendilerini şiddetle savun
ma ihtiyacını duymaları lâzım. Nasıl duyarlar? Bir
birlerine sokarsanız duyarlar, aralarına nifak koyar
sanız duyarlar. 

Büyük silâh imaîcisi olanlar silâhlarını satabilmek 
için başka küçük ülkelerde ölüm tohumu ekmekten 
bugüne kadar kaçınmadılar. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan silâh sanayiinin 
yalnız millî olması yetmez, başka ülkelerden ders 
alıp, silâh sanayiinin aynı zamanda devlet elinde ol
ması da gerekir. Bir değerli arkadaşım herhalde Türk 
halkının sanayiye yatkınlığını belirtmek için bir kasa
badan örnek verdi. O becerikli insanlarımız devletin 
kuracağı silâh sanayiinde çok yararlı olabilirler, ama 
silâh sanayiini özel sektörün eline verirseniz, doğru
dan doğruya millî çıkarları gerektiren bir konu da özel 
çıkarlarla bağdaştırılamayacak kadar önemli ve has
sas bir konudur. Ancak devletin elinde olur ve ancak 
hattâ hattâ birgün temenni ettiğiniz, dilediğiniz, dı
şarıya silâh satmak noktasına geldiğimiz anda bile 
bu, bu devletin dış politikasını idare edenlerce yapı
lır. Yoksa oradaki o fabrikanın sahibinin kâr etmesi 
için bizim dış politikamıza ters düşebilecek bir satış 
yaptırılamaz. Neresinden alırsanız alınız, bir anda 
Türk Ordusunun ihtiyacı kârlılık müessesesine tabi 
olamaz, bir anda Türk milletinin güvenlik ihtiyacı bü
yük bir sermaye, özel sermaye yatırımının malını sa
tacağım diye Türk dış politikası ile bağdaşmayan bir 
anlaşmaya girmesine imkân tanıyamaz. Bu bakım
dan, bütün gönlümüzce Türkiye'de güçlü, büyük ölçü
lerde, optimum ölçüde, bu tür sanayinin gerektirdiği 
ölçüde bir sanayinin kurulmasından yanayız. Yalnız 
silâh sanayii kurulurken, tabiî bu aslında bir yerde 
bir motor sanayiidir, bir ağır sanayidir silâh sanayii. 
Cumhuriyet Halk Partisi motor sanayii ve ağır sana
yide kamunun söz hakkının ağır basmasını isterken 
elbette bunları da düşünüyordu, elbette bu devletin 
güvenliğini bir gün kâr hesapları ile birleştirmemek, 
dış güvenliğini de yine dışarıya ne olacağı şimdiden 
kestirilemeyen fakat Avrupada emsali görülen birta
kım hesaplarla birleştirmemek istediği içindir ki, 
motor sanayiinde ve ağır sanayide kamunun ağır bas
masını ister. Bu konularda devletin politikası ile yüz
de yüz paralellik ister, bu konularda yalnız Türk Dev
letinin ve milletinin çıkarlarından başka hiçbir çıka
rın söz hakkının ağır basmamasını ister. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Kim ister 
ki onun ağır basmasını. 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Kim ister ki» 
diyor arkadaşımız. Elbette gönlünüzden istemezsiniz, 
ama özel kesim elinde Türkiye'deki motor sanayiini, 
ağır sanayiini geliştirirseniz. Ordumuzu tamamıyle on
larla arasında yapılacak birtakım karşılıklı mukave
lelere ve ihalelere, yalnız buna bağlarsanız, devlet 
ağır basmazsa o zaman kendiliğinden bu böyle olur, 
bu tablo kendiliğinden ortaya çıkar. Bu konuda Cum
huriyetin çok güzel bir geleneği de vardı, bu gele
nek bozuldu, ama yeni baştan ileri teknolojinin ge
reklerine göre, ama ağır sanayi ile motor sanayiine 
yine kamunun verdiği önemle birlikte bu konunun sü
ratle ele alınması gönülden dileğimizdir. 

Bu tasarıya oy vereceğiz. Bu tasarı olmadan da 
gereklerini yapmıştık zamanımızda. Arkadaşımın bir 
konudaki dileğini de pek anlayabilmiş değilim. Türk 
subayı ve eri bugünkü maneviyatı ile, bugünkü inancı 
ile, bugünkü yetiştirilmesi ile, ceddine, atalarına lâ
yık olduğunun imtihanını daha yeni verdi, daha ne 
istiyorsunuz? Hangi şüpheniz var ki, ilâve bir eğitim, 
ilâve maneviyat istiyorsunuz. Türk askerinin mane
viyatı damarlarındaki kandan gelir, atalarına karşı gu
rurundan gelir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Aksini 
söyleyen kim. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, çok rica ediyorum 
efendim, müdahale etmeyin, istirham ediyorum efen
dim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Her Türkün için
de var bu, her Türkün. (M. S. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, Sayın Sevilgen... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Her Türkün... 

Bu ilâve ile olmaz. Her Türk... 
BAŞKAN — Sayın Sevilgen, zatıâlinizi bütün Mil

let Meclisi sükûnetle takip etti efendim. Rica ediyo
rum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Her Türk bunun 
imtihanını verdi ve yine verir. Bu sizin elinizde, sizin 
fikrinizde. Özel maksatlarınızı bu işlere karıştırma
yın. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sizin sa
yenizde değil, Mehmetçiğin sayesinde. Gaipten haber 
mi veriyorsun? 

BAŞKAN — Sayın. Sevilgen... Sayın Sevilgen ri
ca ediyorum efendim. Çok rica ediyorum, 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ne dediğinizi an
layamıyorum, zaten kürsüden de anlayamamıştım. 
Yerinizden konuştuğunuz için büsbütün anlaşılmaz hal
de sesiniz geliyor. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu görüşlerin ışığında, bu dileklerimiz
le birlikte bu tasarıdan yana olduğumuzu bildirir, 
değerli Ordumuza bundan önceki başarılarına yeni 
başarılar katması dileklerimi burada Grupum adına 
sunarım. Güvenimizi tekrarlarım. Değerli Ordumuzun 
hem maneviyatının, hem eğitiminin de Türk millî çı
karlarını savunacak güçte olduğu imanımı da tekrar
larım. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim "Sayın Uğur. 
Kişisel olarak Sayın Faik Kırbaşlı, buyurun efen

dim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; huzurunuza getirilmiş bu
lunan kanun tasarısı, hakikaten itiraf etmek lâzım 
gelir ki, bunca hadiselerden sonra gecikmiş olarak 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu hali ile bile ne olursa olsun, bu kanun tasa
rısı büyük bir isabetle getirilmiş; fakat Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin bugünkü modern dünyamızda savaş 
tekniği ve taktikleri karşısında bugün için yeterli ol
sa bile meseleyi kökünden, derininden, temelinden hal
ledecek nitelikte şahsen görmediğimi de ifade ede
rek söze başlamak istiyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin modernize edilmesi, Tür
kiye'nin geiçrmiş olduğu son on yıllık tecrübeler ve 
aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik yapısı bize, bu
nu geç de olsa mecbur etmiştir, diyebiliriz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün dünyada ve NATO 
teşkilâtı içerisinde, ağırlığı ve itibarı olan bir nitelik 
arz etmektedir. Bu ağırlık ve itibar hangi açıdan ba
kılırsa bakılsın, daha ziyade kemiyet ve keyfiyet 
noktasından olduğu kadar; adet itibariyle bir ağırlık 
rz ettiği, gerek kendimiz tarafından bu kürsüden Millî 
Savunma Bütçeleri münasebetiyle Bütçe - Plan Ko
misyonunda ve gerekse dış basında bizzat takip edip 
öğrendiğimiz hususlardandır. 

Harplerin taktiği değiştiği müddetçe, muhakkak 
ki o harbi yapan orduların da, teçhizatı ve silâhlan 
değişecektir. Bugün bir «Köroğlu kahramanlığı» gös
teremezsiniz. Onun için bugünkü harp, kendi silâh 
adiyle adlandırılma, konvansiyonel bir harptir. Buna 
uymaya mecbursunuz. Son Mısır - İsrail harbi bu
nu gösterdiği gibi, dünyanın diğer taraflarında Kore' 
den beri devam edip gelen harpler de bunu göster
miş ve ispat etmiştir. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum. Harpler, bir 
silâh dengesini icabettirir; yani başarıya ulaşmanın 
hesabında bir silâh dengesini gözönüne almamız lâ
zım geldiği hususunu bize göstermiştir. Bilhassa Kıb
rıs meselesi ve Kıbrıs Harekâtı dolayısıyle elde etti
ğimiz, edindiğimiz tecrübeler de bizi bu yolda sami
mî, ciddî, ileriye matuf düşünmeye mecbur kılmıştır. 
Bir milletin yaşaması, şeref ve haysiyeti, itibarı eko
nomik gücü ile ölçüldüğü kadar, bu ekonomik gücün 
de devamlılığı ve istikran gerek içeride ve gerek dışa
rıda kendisini kuvvetli hissetmesiyle mümkündür. Bu, 
aslında yalnız komşularına ve muhtemel bir harbe 
karşı bir teminat değil, içerideki millî kalkınmaya kar
şı da bir teminattır. 

Bu bakımdan, huzurunuza getirilmiş bulunan ka
nun teklifiyle Ordumuz, gerekli modern teçhizata bir 
an evvel kavuşacak ve bütün tarihte kendisine şerefli 
sayfalar kazandırmış itibarını, bir defa daha herhan
gi bir harekette tescil edebilme imkânına da kavu
şacaktır. 

Benim esas burada ifade etmek istediğim çok 
önemli bir husus var, onu arz etmek istiyorum. Silâh 
satınalma bir güç meselesidir, parayı bulursunuz, si
lâhı alırsınız; fakat öyle zamanlar olabilir ki, parayı 
bulursunuz, silâhı bulamazsınız. Para ve silâh ara
sındaki münasebeti daha derininden incelemekte fay
da vardır. Bu bakımdan, benden evvel konuşan ko
nuşmacıların da bazı noktaları aydınlığa kavuştur
duğu gibi, ben de hassasiyetle üzerinde durulması lâ
zım gelen bu noktayı burada işaret etmek istiyorum. 
Bu da, bir millî harp sanayiinin, bir an evvel kurul
ması, temellerinin atılmasıdır. 

Aslında iktisadî literatürde «Millî harp sanayii» di
ye bir şey yoktur; ama bu bir ihtiyaçtır. Adını bura
da münakaşa edecek değiliz. Bir ihtiyaca cevap ve
recek tesislerin, fabrikaların bir an evvel kurulması, 
yapılması bizim için önemlidir. 

Bugün 23 milyar, yarın 40 milyar, öbür gün, gün 
gelecek bugünkü bütçemiz kadar Millî Savunmaya tah
sisat ayırmak mecburiyetinde kalabiliriz; fakat bütün 
bunları düşünürken, bugünkü ortam içerisinde, millî 
harp sanayii diye vasıflandırılan sanayii bir an evvel 
kurmakta fayda vardır. Bunun lâfı edilmektedir, da
ha da edilecektir. Fakat bunun prensipleri bir an ev
vel ortaya atılmalıdır. Aşağı yukarı 6 aydan beri, 
evet, bizim Üçüncü Beş Yıllık Planımızda sarih ol
masa bile, iyice anlaşılmamış olsa bile, böyle bir sa
nayinin kurulacağına dair hükümler vardır. Hükümeti
mizin programında da açıklıkla böyle bir sanayinin 
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kurulacağı vaz edilmiş, vaat edilmiştir, fakat henüz 
bunların prensipleri münakaşa halinde cereyan etmek
tedir. Harp sanayinin kurulması aslında bunun nasıl 
kurulacağı, millî ekonomik sistemimiz içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlr süre bitti efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bunun özel sek

tör tarafından mı, yoksa kamu sektörü tarafından mı, 
yoksa bunların ayrı ayrı bölümler içerisinde mütalaa 
edilerek bir kısmının özel sektör, bir kısmının kamu 
sektörü veya beraberce kurulması mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı işittirebildim mi aca-
ca? 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiyor. 
Bu bakımdan harp sanayiimizin kurulması ne ka

dar önemli ise, lâfından ziyade prensipleri de çok 
önemlidir. Bu prensiplerin münakaşası devam ettiği 
müddetçe biz bunu kuramayız, başaramayız. Bu 
Büyük Meclisin bir an evvel harp sanayiinin kurul
ması ile ilgili kanun teklifini, tasarısını görüşerek Mec
lise getirmesinde fayda vardır. Bu prensipler uzun va
deli olarak derhal karara bağlanmalı ve Türkiye de 
silâh bakımından dışarıya bağlı olmaktan kurtularak 
güvenliğimizin, bağımsızlığımızın teminatı olan bu ka
nun bir an evvel Meclise getirilmelidir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
Şahsı adına Sayın İbrahim Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Vazgeçtim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kişisel olarak buyurun Sayın Önder. 

vetlerinin araç ve gereçlerinin kendi öz kaynaklarımız
la yapılması konusunda zamanın hükümetleri tara
fından Atatürk tarafından başlatılmış olan hareket, 
1950'den sonra âdeta durdurulmuştur. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Yok canım. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Var, yok bunu 

tetkik edersiniz; var mıdır, yok mudur görürsünüz. 
Değerli arkadaşlarım bunun günahını, vebalini 

taşıyanlar... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Önder, buyurun siz efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Silâhlı Kuv

vetlerimizin Türk ulusuna onur getiren ve Kıbrıs'da-
ki soydaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlayan 
Türkiye'nin Güneydeki hududunu emniyet altına alan 
son harekâtında, harekâtından sonra... 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Her harâka-
tında olduğu gibi... 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, müdahale buyurma
yın efendim. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Rahatsız ol
mayın efendim. 

Harekâtından sonra, Amerika Birleşik Devletleri
nin kongresi tarafından, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
araç ve gereç bakımından yapılmakta olan yardım 
bir tarafa, Amerika Birleşik Devletlerinden para kar
şılığı silâh alınmasını dahi yasak eden kararı, bu ka
rarın Türk kamuoyunda biraz abartılarak da olsa 
tartışılması şunu gösterdi : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
araç ve gereçleri dışa bağımlı olamaz, olmamalıdır, 
olmaması için her türlü çaba ortaya konmalıdır. Bu
güne kadar bu çabayı sabote edenler de Türk milleti 
karşısında en azından mahcup olmuşlardır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Kim etti? 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Türkiye'de, bugün bir gerçektir, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin araç ve gereçleri, silâhları müm
kün olduğu kadar kısa zamanda dışa bağımlı olmak
tan kurtarılmalıdır. Bunun için bir çaba içine girilme
lidir. Tartışması yapılıyor, Türkiye'de bunu kim yapa
cak diye. Bunu, biz diyoruz ki, devlet yapacaktır, 
halk sektörü yapacaktır, ama özel sektör yapmaya
caktır; çünkü... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Allah, Allah, 
halk kim, özel sektör kim. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Çünkü, özel 
sektörün montaj sanayii vardır, özel sektörün mon
taj sanayiine, harp silâhları yapımını teslim etmek de
mek, Türkiye'nin silâh araç ve gereçlerini, Türk or-

A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin araç, gereç ve silâh 
temini bakımından 23 700 000 000 liralık tahsisatın 
vadeli olarak kullanılabilmesi bakımından Parlamen
tomuzdan karar, yani kanun çıkartmak amacıyle tek
lif gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetleri özü
nün gücünü son Kıbrıs harekâtında göstermiştir. Bü
tün milletimizin iftiharıdır. Bunu, bu vesile ile bura
da beyan etmekten şeref duyarız. Ancak değerli ar
kadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin araç, gereçleri
nin ve silâhlarının 1950 yılından bu yana dışa bağım
lı olarak tutulmasının sorumluluğunu burada beyan 
etmek isterim. Bunun sorumluları vardır ve bu so
rumluluğu burada hatırlatmakta, ortaya koymakta ih
tiyaç vardır, gerek vardır. Neden ihtiyaç vardır, ne
den gerek vardır? 1950 yılına kadar Türk Silâhlı Kuv-
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duşunun araç ve gereçlerini dışa bağımlı halde tuta
cağım demektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle şunu bir defa 
daha hatırlatmakta yarar görüyorum; çünkü Üçüncü 
Beş Yıllık Plan müzakere edilirken arz ve ifade et
meye çalışmıştım. Bizim Üçüncü Beş Yıllık Planda 
öngörülen sanayileşme modeli, enerjide petrolün dışa 
bağımlılığını devam ettirmek, imalât sanayiinde ise; 
tüketim malı imalâtından yatırım malına doğru ka
yışı, inişi ortaya koyan model mahiyetindedir. Tür
kiye'de sanayileşme modelini, tüketim malından ara 
malına, ara malından yatırım malına doğru indiren, 
başlangıcı tüketim malı olan sanayi modelinden hare
ket ettiniz mi, enerji kaynaklarını petrole dayalı ola
rak tuttunuz mu, Türkiye'de sanayileşme bu israf an
layışı içerisinde, bu ölçüler içerisinde gelişir ve Tür
kiye'de sanayileşmeyi bu ölçüde tutmak, bugünde 
gördüğümüz gibi Türkiye'nin güvenliği ile ilgili yan
lış bir politika olduğunu ortaya koyar. 

Demek ki, Üçüncü Beş Yıllık Plandaki sanayileş
me modelimizde bizim güvenliğimizle, yalnız ekono
mimizde değil, aynı zamanda dış güvenliğimizle ilgili 
olmaktadır ve bu yanlış model tashih edilmeye muh
taçtır. Evvelâ buzdolabı yapmaktan başlayacaksınız, 
ondan sonra ara malına ineceksiniz, ondan sonra mo
toruna ineceksiniz, yatırım malına ineceksiniz, tekno
lojisine ineceksiniz, bu model yürümez. Bu modelle 
Türkiye sanayileşmez, bu modelle Türkiye'nin, Silâh
lı Kuvvetlerin araç ve gereçlerini, silâhlarını Türkiye' 
de yapmaya... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — İstikrarı bozmayın, 
5 senede halledelim. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Şunu bileni 
görsek de... 

BAŞKAN — Sayın Demir, yok ki böyle bir mü
zakere usulümüz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bizde formül var, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Formül sormuyorum efendim, böyle 
bir müzakere usulü yok diyorum. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Türkiye'deki sanayileşme modeliyle, Tür
kiye'nin güvenliğinin de ilişkili olduğu vakıası orta
dadır. O halde, yalnız, kendi silâhlarımızı, kendimiz 
yapmamız bakımından çaba gösterilmesi söz konusu 
olduğu yerde, sanayileşme modelinin kaynaklarıyle, 
onun sistematiğinin yeniden gözden geçirilmesi gereği 
üzerinde durmak istedim, arkadaşlarımız rahatsız ol
dular. Rahatsız olsalar da onların çok sevdiği özel 

sektör, o holdingler, Durmuş Yaşar'lar, Koç'lar sizin 
Sabancılarınız, sizin Halit Narinlerinizin hatırı için, 
onların çıkarları için rahatsız oluyorsunuz. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Rahatsız oluyorsunuz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ni
ye müdahale etmiyorsunuz, rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, neye müdahale edeyim. 
Sayın Ertem? Neye müdahale ddeyim? Yani bir konuş
ma üslubuna da ben müdahale edersem, hangi hatibi 
konuşturacağım burada Sayın Ertem, dsitirham edi
yorum. Sizi ne kadar hassas gördüm bugün efendim. 
Çok rica ediyorum, istirham ediyorum efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Hep bizim tarafa 
bakarak hitap ediyor. Yapmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kime söylüyor efendim, istirham 
öderim. Niye kabulleniyorsunuz? Rica ederim. Ge
nel Kurula bakarak söylüyor efendim. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Sizler mü
dahale ettiniz. Müdahaleyi yapan sizlersiniz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bakın hatip ken
disi söylüyor. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Değeri1! ar
kadaşlarım, hiç şüphe yok ki, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin yeniden araç; gereç ve silâh bakımından yeni
leştirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Ancafc bunun 
yanında, Türkiye'nin yalnız ekonomik bağımlılı'k ba
kımından değil, bunun yanmda en kısa zamanda gü
venliği İle yakından 'ilgili bulunan araç, gereç ve si
lâhlarının kendi öz kaynaklarından sağlanması yo
lunda en kısa zaman içerisinde bir çabaya girilmesi 
demeyeceğim, eyleme geçilmesi kaçınılmaz bir za
rurettir. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tatbikat diye
lim, tatbikata geçelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder.. 
Sayın arkadaşlarım, bu suretle tasarının tümü 

üzerindeki müzakereler sona ermiş bulunmaktadır. 
Maddelere geçilmesi 'hususunu Yüce Heyetin ona

yına sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Türk S'ilâhh Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanma

sı silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıy-
le Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ilişkin Kanun tasarısı. 
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Madde 1. — 1601 sayılı Kanunun 1, 2, 4 ve 5 ncî ; 
maddeler'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. i 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden j 
teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin modern tek- ! 
n'lk gelişmelere uygun şekilde yerleştirilmesi için Mil
lî Savunma Bakanlığına 23,7 milyar liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu kararıyle % 50 oranında artırı
labilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.., 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan madde devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bu maddede sanıyorum 
bir hususun, düzeltilmesi gerekiyor. «Yeniden teşkilât
lanmasından» sonra bir Virgül konulması gerekiyor 
mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, o virgülden önce, mad
de 2, 475 olarak yazılı hususun bir madde içeris'inde 
mündemiç bulunduğunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bende öyle gibi gördüm ilk defa, an
cak, Sayın Sezgin, çerçeve madde olarak bilâhara oy
layacağız. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hepsi bilinci madde... 

BAŞKAN — Çerçeve içinde birinci madde olarak 
teknik arkadaşlarımız ifade ediyorlar efendim. Sayın 
Sezgin zaten 1 nci maddenin metninden de, 1 nci kıs
mının metninden de anlaşılıyor efendim. Ayrı ayrı 
madde olur. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Biz Komisyon olarak görüşlerimizi 
arz ettik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu virgülü koya
cağız değil mi efendim?... I 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Evet efendim: 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen Grupunuz adına bu- I 
yurun efendim, 1 nci madde üzerinde. 

M. S. P. GRUPU ADINA GÜNDÜZ SEVİL
GEN (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de- j 
ğerli üyeleri; söz konusu kanun tadilâtının 1 nci mad
desi üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 1601 sayılı Kanunun 1 nci, 
2 nci, 4 ncü ve 5 nci maddeleri üzerinde bazı deği
şiklikler yapılması maksadıyle tertip edilmiş olan çer- i 

çeve 1 nci maddenin ihtiva ettiği hususları, biraz ev
velki konuşmamız esnasında, görüşlerimizi belirterek 
arz etmiş idik. Burada bu hususlar hakkında tekrar 
duracak değilim. Ancak, deminki görüşmemiz esna
sında, benden sonra konuşan Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın sözcüsü, bu meVzuda, bu kanun üzerin
de, Cumhuriyet Halk Partisinin kendi görüşlerini be
yan etmek yerine, başından sonuna kadar sadece bi
zim konuşmamızı ele almış ve âdeta bizim konuşma
mıza cevap verme mecburiyeti hissetmişler. Bunun 
mânasını pek anlayamadık. Hattâ, bu kürsüden bi
zim söylemediğimiz, bizim kastetmediğimiz mânaları 
da, bize izafe etmek suretiyle, âdeta, bir miting edası 
ile, millete ve bazı makam ve mahfillere, beni veya 
temsilcisi olduğum siyasî teşekkülü şikâyet eder bir 
tonda konuşmuşlardır. Anlayamadık bunun sebebini 
de. 

Değerli arkadaşlarım; harp sanayiinin sadece özel 
sektöre verilmesini arzu eden kim? Burada bu mev
zuda benim zabıtlara geçmiş olan ifadelerimden her 
hangi bir cümle bulabilecekler mi acaba? 

Değerli arkadaşlarım, bir sanayi kurulurken, sade
ce Devlet sektörü, sadece özel sektör ayrımı yerine, 
karma bir sektörün, Devlet sektörünün de, özel sek
törün de alacağı karma ekonominin müdafileri Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? Yoksa bunu 
da mı reddi miras ettiniz? Bundan da mı vaz geçti
niz? Yoksa sadece devletçi veya sonunun nereye ka
dar gideceği belli olmayan bir başka sistemin mi mü-
dafiisiniz? 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. - M. S. P. Koalis
yonu esnasında, Devlet tarafından kurulması öngörü
len ve bu konuda Millî Selâmet Partili bakanların 
çok büyük bir gayret sarf ettikleri sanayie kimlerin 
mani olduğunu da, burada zikretmeden geçemeyece
ğiz. Bize söylemediğimiz bazı şeyleri izafe etmek su
retiyle bühtanda bulunan sayın arkadaşım, bizi böyle 
konuşmak mecburiyetinde bırakmıştır. 

İşte hakikatler değerli arkadaşlarım : 

Türk uçak sanayii kurulacak. Bunun kanunu çık
mış, Hükümete yetki verilmiş, Sanayi Bakanlığı Umum 
Müdürünü tayin etmiş, Umum Müdür muavinlerini 
tayin etmiş. Bu şirketin idare meclisinde Sanayi Ba
kanlığının temsilcileri, Maliye Bakanlığının ve Millî 
Savunma Bakanlığının temsilcileri bulunacak. Sanayi 
Bakanlığı temsilcilerini de tayin etmiş, ama on aya 
yaklaşan döneminde maalesef ve maalesef ne Maliye 
Bakanlığı, ne Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerini 
tayin etmedikleri gibi, Başbakanlığa sunulmuş olan 
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Sanayi Bakanı temsilcisinin de kararnamesini tutaıuş-
lardır. Böylece, uçak sanayiinin kurulmasını engelle
yen, geciktiren, bir sene tehir ettiren kimlerdir? 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir başka misal daha arz 
edeceğim : Hani harp sanayiimizi, ağır sanayiimizi 
Devlet kursun diyorsunuz ya, niçin TÜMOŞAN'ın 
kuruluşuna, yani, Türk Motor Sanayiine ait şirketin 
kuruluşuna, bunun Devletin önderliğinde yürütülecek 
tarzda kuruluşuna mani oldunuz? Mani olan kimler
dir? 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Sanayi Bakan
lığı tarafından hazırlanan kararname de, maalesef ve 
maalesef ta Hükümetin yıkılışına kadar, C. H. P. -
M. S. P. Koalisyonunun yıkılışına kadar Başbakan
lıkta tutulmuştur. Hani siz harp sanayiinin, ağır sana
yiin Devlet eliyle kurulmasını istiyordunuz? Bunun 
manası nedir değerli arkadaşlarım? Yoksa siz sana
yiin kurulmasına hepten mi karşısınız? 

Efendim, silâh ölüm aracıymış ta, ölüm aracı 
olan şeylerin yapılması, satılması, alınması bilmem ne 
imiş... Lâfa bakınız lâfa değerli arkadaşlarım, dikkat
lerinize arz ediyorum. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Böyleydi madem, çık-
saydınız koalisyondan. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Telâş
lanma kardeşim, telâşlanma, söyleyeceğiz. 

Efendim, harp sanayiini, ağır sanayii özel sektöre 
vermemeli imiş, Devlet sektörü yapmalıymış ama, 
«Halk sektörü yapmalı imiş» diyen bir Halk Partili 
sayın arkadaşım... 

Peki, özel sektörle halk sektörü arasındaki farkı 
şöyle bir gelip bir müsait zamanda anlatsanız da mil
let de anlasa ne olur. Yani halk sektörünün ne oldu
ğunu siz de bilmiyorsunuz da, İskandinav ülkelerine 
onun için mi gitmek istiyordunuz? (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha temas ede
cek ve sözlerimi tamamlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, neden maneviyat lâfından, 
manevî kelimesinden ürküyorsunuz? Neden bu, neden 
ürküyorsunuz? 

ATİLLÂ ATİLÂ (Elâzığ) -— Ürken sensin, ürken 
sensin terbiyesiz. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Ben 
ürkmüyorum, ben maneviyatçıyım, ben maneviyatçı
yım, ürken ben değilim. 

ATLLÂ ATİLÂ (Elâzığ) — «Ürkme» kelimesini 
geri al, ürken sensin:! 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataîâ, rica edi
yorum. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, sen dilediğin kadar telâşlan ama, kervan 
yürüyecek, kervan yürüyecek. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, hem siz değil miydiniz, 
C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu devresinde Hükümet 
programında, koalisyon protokolünde maneviyatçı 
olduğumuzu belirttiğimiz zaman o hükümlerin altına 
imza atan. Nedir bu telâş? Aradan geçen bunca kısa 
bir zaman içerisinde bu değişiklik nerden? Yoksa, 
tarihi yanılgı, eskidenki düşünceleriniz üzerine değil
di de, M. S. P. - C. H. P. Koalisyonu esnasında al
tına imzanızı attığınız, maddî ve manevî sahada kal
kınma arzu eden hükümler esnasında mı tarihi yanıl
gıdaydınız da şimdi mi gerçeği gördünüz? Eski hali
nize döndünüz? (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz ordumuzun gücüne, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gücüne, milletimizin ve 
ordumuzun yekvücut olarak millî ve manevî değer
lere bağlılığına herkesten çok inanan bir topluluğuz, 
bu böylece bilinsin. 

Saygılar sunarım. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Esat 

Işık söz istemişlerdir, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ESAT IŞIK 

(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Biraz evvel söz alan değerli arkadaşımız Sevilgen, 

Ecevit Hükümeti zamanında ordumuzun savunma gü
cünün artırılması hususunda Hükümet içinde cereyan 
etmiş olan olaylar hakkında bilgi lütfettiler. 

Peşin olarak şunu ifade etmek isterim. Bizim in
dimizde hükümetler, koalisyon da olsa, bütün bakan
lar ve bakanları veren partiler, bu hükümet sorumlu
luğundan aynı derecede sorumludurlar ve hiçbir za
man bir hükümetin bilâhara dışarı çıkıp; «Bizim ara
mızda şu taraf bunu müdafaa etti, bu taraf bunu mü
dafaa etti» gibi bir görüş üzerinde İsrar etmezler. 

Arkadaşlar, şunu hepimiz biliriz; hükümette alı
nan kararlar ittifakla alınır. Hemen hemen hiç başka 
bir örgüt yoktur ki, orada ekseriyet geçerli olmasın. 

Bu durum karşısında bilmiyorum hangi nedenle, 
Sevilgen arkadaşımız, kendilerinin iştirak etmedikleri, 
bize kendileriyle beraber çalışmak şerefini vermedik
leri bir hükümetle ilgili olan olayları burada huzuru
nuza getirdiler. 
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Mademki kendileri bunu burada getirmişlerdir. 
Tabiatiyle herkes, ne gibi hususlarda nasıl davranıl-
ması lâzım geldiğini kendisi takdir eder; fakat hepi
miz bu kürsüye bir şey borçluyuz. Bu kürsüye borçlu 
olduğumuz şey de; olayları bütün açıklığıyle ortaya 
koymaktır. 

Ben de sırf bu görevi yerine getirmek, Millet Mec
lisimize saygımızı bir kere daha ifade edebilmek mak-
sadiyle, kürsüden şu kısa beyanatta bulunmak istiyo
rum. 

Uçak sanayii için hakikaten, bir bakanlığın sorum
luluğunu üzerinde taşıyan bir arkadaşımız bir girişim
de bulunmuştur. Fakat takdir buyurulur ki, uçak sa
nayiinin kurulmasiyle görevlendirilecek olan örgütün, 
yalnız bir bakanlığa ait mümessillerden kurulması söz 
konusu değildi, üç bakanlığın temsilcilerinden oluş
ması gerekiyordu. 

Biraz yadırgayarak müşahede ettik ki, bu konuda 
ilgili bakanlıklar arasında bir görüşme vukubulma-
dan, sadece; «Ben temsilcimi seçtim, sizler de temsil
cilerinizi seçiniz bu işe girişelim» gibi bir teklifle kar
şı karşıya kaldık. 

Arkadaşlar, şimdi anlaşılıyor. Bizim Hükümet te
lâkkimiz böyle değil. «Her bakan, diğer bakanla ko
nuşmadan kendisi bir tasarruf alır, öteki tasarrufu ya
par ve bunlar kendi kendine yamalanır...» Bizim in
dimizde Hükümet böyle değildir. Bizim indimizde 
Hükümet; her bakanlığın sorumluluğunu taşıyan ar
kadaşların arasında istişare ederek müşterek kararlara 
varması şeklinde olur. 

Bundan da sarfınazar edelim. Bir şey daha var
dır. Bir uçak sanayiini kuracak örgütü tespit etmek, 
uçak sanayiini kurmaya teşebbüs etmek değildir. Çün
kü bu örgütün yetkisi nedir? Bu örgütün yetkisi; ken
disine verilmiş bir talimat içinde çalışmaktır. Nerede
dir talimat? Talimat yoktur. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Kanunu var. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Kim verecek

tir bu talimatı? Her halde bu örgüt vermeyecektir. 
Bu örgüt aldığı talimata göre çalışmak için kurula
caktır. 

Binaenaleyh, bizim ricamız bu olmuştur. Üstelik 
Hükümet programı da var. Bu Hükümet programın
da şöyle der : «Memleketteki savaş sanayii, savunma 
sanayii ve bu meyanda tabiatiyle uçak sanayii, mem
leketin umumî sanayi ile uyumlu bir şekilde düzenle
necektir.» 

Böyle bir konuşma hiçbir zaman yapılmamıştır. 
İktisadî teşekkül, o zaman bir devlet bakanının sorum -
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luluğu altında bulunan bir teşekkül, burada gerekli 
kararlan almak için bir müzakereye girişilmemiştir. 
Böyle bir umumî hedefler verilmeden bu işi görmek 
için bir örgüt ortaya koymak, bu örgüte yarın için 
memlekete çok zarar verebilecek istikametlerde giri
şimlerde bulunmasına imkân verir. 

İşte arkadaşlar, o zaman, bir tanesi de benim, di
ğer bakanlıkla beraber böyle bir örgütün kurulma
sında temsilci bulundurması gereken bakan arkadaş
larımız, böyle zararlı bir durumdan memleketi koru
yabilmek için temsilcilerini tayin etmemişlerdir ve bu 
durumu da, bu hususta müracaatta bulunan baka
na bildirmişlerdir. 

Arkadaşlar, biz uçak sanayiini seçim bölgelerimi
ze gittiğimiz zaman «Şunu yaptık, bunu yaptık» de
mek için kurmuyoruz. Biz bir memlekette bir uçak 
sanayii kuracaksak, bundan memleketin savunması
nın faydalanması için düşünüyoruz ve tabiatiyle bi
zimle başka türlü şekilde bunları kullanmak isteyen
ler arasında bir fark olacaktır. Ben o gün tercih et
miş olduğum davranışımın, bugün da hâlâ geçerli ol
duğu kanısındayım. 

Arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Madde üzerinde başkaca söz istemi yok. 
1 nci maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanma
sı, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine ait 
her türlü alım ve giderler» adı altında açılacak özel 
bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağıdaki ödeme 
planına göre ödenek konulur. 

1973 yılında 
1974 yılında 
1975 yılında 
1976 yılında 
1977 yılında 
1978 yılında 

1.600 
1.600 
7.340 
6.040 
5.440 
1.680 

Milyar lira 
Milyar lira 
Milyar lira 
Milyar lira 
Milyar lira 
Milyar lira 

Toplam 23.700 Milyar lira 
1973 ve 1974 yılı bütçe kanunlarıyle verilen 3.2 

milyar liralık ödenek bw miktardan mahsup edilir. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Ödeneklerle yapılacak alım, yapım 

ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunları hüküm
lerine tabi değildir. Yapılacak alım, yapım, onarım ve 
hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinin programla
rında; 

Harp silâh, araç ve gereç alımlarını kapsayan «Sa
vunmanın gerektirdiği alım ve giderler» harcama ka
leminde yer alan ödeneklerle; silâh anamalzeme, ye
dek parça, araç ve gereçlerin satınalınması, tedariki, 
imalâtı bu kanun hükümlerine tabidir. 

Hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyle her yı
lın bütçelerine konulup da harcanmayan ödeneklerin 
tabi olduğu hükümler, 1601 sayılı Kanunda öngörü
len esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Yurt içinden sağlanamayan ihtiyaç
lar, yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağlanır. 
Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hizmetler 
için ayrı bir ödenek ve 6 yıllık süreye bağlı kalma
mak kaydıyle ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci çerçeve maddeyi okutup, onayınıza alaca
ğım efendim. 

(Çerçeve birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

| Sayın arkadaşlarım bu suretle tasarı üzerindeki 
müzakereleri tamamlamış bulunuyoruz. Tasarının tü
mü açık oylarınıza sunulacaktır. Kupaların sıralar 
arasında... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım bir yanlışlık olma-
sın. Akçalı kanun değil, yetki kanunudur. Açık oya 
sunulmasına gerek yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, tasarı kapsamı itiba-
j riyle muhtelif senelere sirayet eden yüklenmeler ge

tirdiği için, Başkanlık da bu şekilde görmüş oluyor. 
Açık oya sunulmasında da her hangi bir sakınca yok 
sanıyorum efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, malûmuâliniz bu 
kabil yetki kanunundan sonra, zatıâlinizin açık oya 

I sunacağınız ikinci bir kanun gelecek. Bütçeyi ilgilen
diren, akçayı ilgilendiren bir kanun gelecek. O kanu
nu açık oya sunacaksınız. 

I BAŞKAN — Yani bir noksanlık olmaması için... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Hayır efendim, akçalı kanun değil, 
I yetki kanunudur ve sonra her seneki ödenek içinde, 
I bütçe kanunu içinde ayrı kanun gelecek, ödeme konu-
I sunda bütçe kanunuyla ödenek gelecek. 
I BAŞKAN — Sayın Sezgin açık oylama yapma-
I mız gereği kanaatine vardık efendim, hem 1050 sayılı 
I Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
I ve İhale kanunlarına tabi olmaması nedeniyle ve 
I «Yapılacak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait 
I alım usulleri» demek suretiyle bir akçalı tasarruf ge-
I tiriyor kanaatindeyiz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-
I GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, yanlış bir uygula-
1 maya meydan vermemek için belirtiyorum. Yüksek 

malumlarınızdır, Yüce Meclis şimdi kabul buyurdu-
I ğu bu tasarı ile Millî Savunma Bakanlığına bir öde

me yapmayı ifade etmiyor, para vermiyorsunuz. 
I BAŞKAN — Anlıyorum efendim, yetki veriyor. 
I Ödeme bu yetkiye istinaden yapılacak Sayın Sezgin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-
I gin (Aydın) — Geldiği zaman oylarsınız. 

BAŞKAN — Sayın Melen, 4 ncü madde bir vergi 
I muafiyeti de getirmiş oluyor mu acaba? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (C. Senatosu Van Üyesi) — 4 ncü maddede vergiye 
I ilişkin bir hüküm mevcut değil. 
I BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadarki uygula-
j malarımızda Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarıyle 
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ilgili bütün kanun tasarılarını açık oylamaya sunmu
şuz Sayın Sezgin. İlgili bir muafiyet getiriyor kana
atindeyiz efendim. Bir yanlışlık yapmış oluyoruz sa
nıyorum eğer açık oylama yapmazsak. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununa tabi olmamak demek vergi 
muafiyeti demek değil Sayın Başkan, bu bir. İkincisi 
de Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir di
yor. Yani bunların akçeyle ilgisi yok Sayın Başkan. 
Tabiî takdir Yüce Divanınızın. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylamaya tabidir ka
naatindeyim ben de. Tabiî Sayın Komisyon aksini dü
şünüyor. Ancak bir yanlışlık yapmamak için açık oy
larınıza sunacağım tasarıyı. 

Kupaların sıralar arasında gezdilirilmek ve bilâ-
hara kürsünün önüne konulmak suretiyle açık oyla
manın yapılması hususunda onayınızı olacağım. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylama bu suretle yapılacaktır efendim. 

(Oylar toplandı.) 

1. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C. Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunca 
alındığı gazetelerde yazılı karara ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı (7/482) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
1 .4.1975 

İzmir Milletvekili 
Alev Coşkun 

28 Mart 1975 Cuma günü gazetelerde (Cumhuri
yet, Milliyet, Yeni Ortam) eski Başbakanlardan Sü
leyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in al
dığı ticarî kredilerle ilgili olarak Ziraat Bankası hak
kında çok ciddî iddialar ileriye süren bir haber ya
yınlanmıştır. Bu habere ilişkin olarak aşağıdaki so
rularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupayı 
kaldırınız. 

Sayın arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yeniden teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin ye
nileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
152 sayın üye iştirak etmiş olup, 152 kabul oyu kul
lanılmıştır. 

Ancak, kabul için gerekli nisap sağlanmadığından, 
açık oylama işlemi ilerideki birleşimlerde tekrar edi
lecektir. 

Vaktin gecikmiş olması ve ayrıca yapılan açık oy
lama sonucunda görüşmeler için gerekli çoğunluğun 
bulunmaması nedeniyle, gündemde yer alan kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşmek için 20 . 5 . 1975 Salı 
günü saat 15,0Ö'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma saati : 22,32 

1. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin 
Kurulu tarafından verilen karara göre eski Başbakan 
Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in usul 
ve yasalara aykırı krediler aldığı doğru mudur? 

2. Bu kredilerin faizlerini ödemediği ayrıca ban
ka işlemleri üzerinde bazı değişiklikler yaptığı doğru 
mudur? 

3. Disiplin Kurulunun 8 .6 . 1974 günü tamam
ladığı suç belgelerinin 1974/39 sayı ile bankanın Ge
nel Müdürlüğüne yolladığı, Genel Müdürlüğün de 
29. 11 . 1974 gün ve 509 sayılı yazıyle dosyayı ban
kanın Yönetim Kuruluna gönderdiği doğru mudur? 

4. Banka Yönetim Kurulunun 3.12.1974 ta
rih, 80 sayılı toplantı ve 2889 sayılı kararıyle Disip
lin Kurulunun kararını uygun bulup onayladığı doğ
ru mudur? 

»>-•<« 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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5. Eski Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi 
Hacı Ali Demirel'e, banka Disiplin Kurulunun tespit 
ettiği usulsüz kredileri sağlayanlardan bankanın An
kara Yenişehir, Ankara Maltepe ve İsparta şubele
rinin bazı müdür ve memurları çeşitli disiplin ceza
larına çarptırılmış mıdır? 

Bu müdür ve memurların adları nelerdir? Suç 
konusu eylemlerinin cezaî kovuşturulması için Cum
huriyet savcılığına başvurulduğu doğru mudur? 

Bu müdür ve memurlar ne gibi disiplin cezasıyle 
cezalandırılmışlardır? Haklarında ne gibi suçlardan 
dolayı Cumhuriyet savcılığına başvurulmuştur? 

6. Bankanın disiplin ve Yönetim Kurulu kara-
riyle, Hacı Ali Demirel'e, usulsüz kredi vermekten 
sorumlu tutulan bankanın Yenişehir Şubesi Müdür 
Muavini Refet Gürsel'in sonradan Ali Demirel'in 
oğlu Yahya Demirel'in ORMA Şirketinin Ankara 
mümessilliğine tayin edildiğine dair Ticaret Bakan
lığında bir bilgi var mıdır? 

7. Hacı Ali Demirel'in 1.7.1967 tarihinden 
30 .9 .1970 tarihine kadar sadece Ankara Yenişehir 
şubesinden ticarî plasman dışında, 9 milyon liradan 
fazla kredi aldığı doğru mudur? 

8. Hacı Ali Demirel'in ortakları arasında olduğu 
Terakki Kolektif Şirketine kredi sağlamak için Zi
raat Bankasının Ankara Yenişehir ve İsparta şubeleri 
arasında yapılan bankacılık işlemlerinde usulsüzlük 
olduğu doğru mudur? Sadece bu usulsüzlükler sonu
cunda Ali Demirel'e 997 185,65 liralık fazla kredi 
sağlandığı doğru mudur? 

9. Birçok usulsüzlükler arasında, Hacı Ali De
mirel'in Osmanlı Bankasından Ziraat Bankasına ke
şide edilmiş 2 milyon liralık çeki 25 .12.1970 tari
hinde tahsil ettiği, ancak bu krediye karşı yürürlük
teki mevzuata rağmen faiz ödemediği doğru mudur? 
Bu şekilde faizsiz kredi kullanılması kanunsuz ve 
usulsüz müdür? 

10. Hacı Ali Demirel'in Merkez Bankası «Risk 
Senteralizasyon Merkezines> 1970 yılı Ağustos ve 
Ekim aylan için gönderdiği cetveller ile bunların Zi
raat Bankasındaki şube nüshaları arasında farklar 
bulunduğu, böylece Hacı Ali Demirel'in ticarî kredi 
riski bildirirken evrakta değişiklik yaptığı doğru mu
dur? Evrakta değişiklik yapmak suç mudur? Banka 
evraklarında değişiklik yaptığı sabit ise hakkında ka
nunî muameleye geçilmesi için gerekli mercilere mü
racaat edilmiş midir? Banka evraklarında değişiklik 
yaptığı sabit olanların bankadaki itibarları ve kredi
leri sarsılır mı? Böylelerine bankaca kredi verilmeye 
devam edilir mi? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2)-958l 

Banka ve Kredi 
14 . 5 . 1975 

Konu : İzmir Milletvekili Alev Coş-
kun'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kânunlar Müdürlüğü 8 . 4 . 1975 tarih ve 

7/482.2144/1 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunca alındı
ğı gazetelerde yazılı karara ilişkin yazılı soru öner
gesindeki sorular adı geçen Banka Genel Müdürlü
ğünden alınan bilgilere göre aşağıda sırasıyle cevap
landırılmıştır. 

Soru 1. — Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Di
siplin Kurulu tarafından verilen karara göre eski Baş
bakan Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demi
rel'in usul ve yasalara aykırı krediler aldığı doğru 
mudur? 

Cevap 1. — Bankanın Ankara - Yenişehir Şu
besi müşterilerinden Özel Yükseliş Koleji - H. Ali 
Demirel'e şubece usul ve yetki dışı kredi kullandırıl
mıştır. 

Soru : 2. — Bu.kredilerin faizlerini ödemediği ay
rıca banka işlemleri üzerinde bazı değişiklikler yaptı
ğı doğru mudur? 

Cevap : 2. — Şubece kullandırılan kredilerle ilgili 
bir miktar ( + ) faiz hariç, başkaca faiz alacağı bu
lunmamaktadır. 

H. Ali Demirel'in Banka kayıtları üzerinde her
hangi bir değişiklik yapması söz konusu bulunma
maktadır. 

( + ) İhtilaflı 

I Soru 3. — Disiplin Kurulunun 8 . 6 . 1974 gü-
I nü tamamladığı suç belgelerinin 1974/39 sayılı ile ban-
I kanın genel müdürlüğüne yolladığı, genel müdürlü-
I ğün de 29 . 11 . 1974 gün ve 509 sayılı yazıyle dos-
I yayı bankanın yönetim kuruluna gönderdiği doğru 
I mudur? 
I Cevap 3. — Konu ile ilgili olarak şube yetkilileri 
I hakkında disiplin kovuşturması yapılarak bu işlem

ler önergede belirtilen tarihlerde tamamlanmıştır. 
I Soru 4. — Banka yönetim kurulunun 3 . 1 2 . 1974 
I tarih, 80 sayılı toplantı ve 2889 sayılı kararıyle disip-. 
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lin kurulunun kararına uygun bulup onayladığı doğ
ru mudur? 

Cevap 4. — Banka yönetim kurulunun 31.2.1974-
2089 sayılı kararı Disiplin Kurulunun kararına uy
gun olmakla .beraber bir kısım ilgililer hakkında di
siplin cezalan ağırlaştınlarak onaylanmıştır. 

Soru 5. — Eski Başbakan Süleyman Demirel'in 
kardeşi Hacı Ali Demirel'e, banka Disiplin Kurulu
nun tespit ettiği usulsüz kredileri sağlayanlardan ban
kanın Ankara Yenişehir, Ankara Maltepe ve İspar
ta şubelerinin bazı müdür ve memurları çeşitli disip
lin cezalarına çarptırılmış mıdır? 

Bu müdür ve memurların adları nelerdir? Suç ko
nusu eylemlerinin cezaî kovuşturulması için Cum
huriyet Savcılığına başvurulduğu doğru mudur? 

Bu müdür ve memurlar ne gibi disiplin cezasıyle 
cezalandırılmışlardır? Haklarında ne gibi suçlardan 
dolayı Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuştur? 

Cevap 5. — İlgililer hakkında uygulanan disiplin 
cezaları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Öte yandan İsparta Şubesi ile Ankara Yenişehir 
Şubesi yetkilileri hakkında 7129 sayılı Bankalar Ka
nununa muhalefetten, Ankara - Maltepe Şubesi eski 
Müdürü Ahmet Lütfi Bulak hakkında da görevini 
kötüye kullanmak suçundan amme davası açılmıştır. 

Soru 6. — Bankanın Disiplin ve Yönetim Kurulu 
karanyle, Hacı Ali Demirel'e usulsüz kredi vermek
ten sorumlu tutulan Bankanın Yenişehir Şubesi Mü
dür Muavini Refet Gürsel'in sonradan Ali Demirel' 
in oğlu Yahya Demirel'in ORMA şirketinin Ankara 
Mümessilliğine tayin edildiğine dair Ticaret Bakan
lığında bir bilgi var mıdır? 

Cevap 6. — Mevzuat yönünden şirketleri, istih
dam ettikleri personelin isimlerini Bakanlığıma bil
dirmeye mecbur eden bir hüküm mevcut olmadığın
dan bu sorunun cevaplandırılmasına olanak buluna
mamıştır. 

Soru 7. — Hacı Ali Demirel'in 1 . 7 . 1967 ta
rihinden 30 . 9 . 1970 tarihine kadar sadece Anka
ra Yenişehir Şubesinden ticarî plasman dışında 9 mil
yon liradan fazla kredi aldığı doğru mudur? 

Cevap 7. — Bahse konu firmaya zaman zaman 
kredileri üzerinde ikrazatta bulunulmuştur. Bu hu
sus Bankaca soruşturma konusu yapılmış ve şube 
yetkililerine çeşitli disiplin cezalan verilmiştir. 

Soru 8. — Hacı Ali Demirel'in ortakları arasında 
olduğu Terakki Kollektif Şirketine kredi sağlamak 

için Ziraat Bankasının Ankara Yenişehir ve İsparta 
şubeleri arasında yapılan bankacılık işlemlerinde 
usulsüzlükler olduğu doğru mudur? Sadece bu usul
süzlükler sonucunda Ali Demirel'e 997 185,65 lira
lık fazla kredi sağlandığı doğru mudur? 

Cevap 8. — T. B. M. M. 13 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Raporunda (9/13) belirtildiği 
üzere şube yetkililerince haklarında koğuşturma açıl
masına neden olan çeşitli usulsüz işlemler yapılmıştır. 

Soru 9. — Birçok usulsüzlükler arasında, Hacı 
Ali Demirel'in Osmanlı Bankasından Ziraat Banka
sına keşide edilmiş 2 milyon liralık çeki 25.12.1970 
tarihinde tahsil ettiği, ancak bu krediye karşı yü
rürlükteki mevzuata rağmen faiz ödemediği doğru 
mudur? Bu şekilde faizsiz kredi kullanılması kanun
suz ve usulsüz değil midir? 

Cevap 9. — Mezkûr firmaya kullandırılan kredi
lerden doğan faiz ve her türlü masrafların tahsilini 
takiben devam eden soruşturma sonuçlandığında ikin
ci madde de söz konusu edildiği gibi firmanın bir 
miktar daha faiz ödemesi gerektiği anlaşılmış ancak 
bu duruma borçlunun itirazı üzerine konu mahkeme
ye intikal etmiştir. 

Soru 10. — Hacı Ali Demirel'in Merkez Banka
sı «Risk Sentralizasyon merkezine» 1970 yılı Ağus
tos ve Ekim ayları için gönderdiği cetveller ile bun
ların Ziraat Bankasındaki şube nüshaları arasında 
farklar bulunduğu, böylece Hacı Ali Demirel'in ti
carî kredi riski bildirirken evrakta değişiklik yaptığı 
doğru mudur? Evrakta değişiklik yapmak suç mudur? 
Banka evraklarında değişiklik yaptığı sabit ise hak
kında kanunî muameleye geçilmesi için gerekli mer
cilere müracaat edilmiş midir? Banka evraklarında 
değişiklik yaptığı sabit olanların bankadaki itibarları 
ve kredileri sarsılır mı? Böylelerine bankaca kredi ver
meye devam edilir mi? 

Cevap 10. — Bahsi geçen cetveller banka şube
lerince düzenlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Risk Santralizasyon Müdürlüğüne gönde
rilmektedir. 

Cetvellerde, anılan müşteri ile ilgili noksan bildir
me işlemi şube yetkililerince yapılmış ve bu husus 
yetkililer hakkında yapılan soruşturma konuların
dan birini teşkil etmiştir. H. Ali Demirel'in ise bu iş
lemlerle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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Ankara - Yenişehir, Maltepe ve İsparta şubesindeki yetkililere tatbik edilen disiplin cezalarına ait cetvel 

Adı ve Soyadı Yeri ve görevi Hakkında uygulanan disiplin cezası 

Berrin Tezok 

Refet Gürsel 

Hayran i Sakarya 

Tuğrul Önenç 

Mehmet Koksal 

Altan Oray 

Kadir Gündüz 

Oktay Şener 

Süleyman Şimşek 
Neptün Güneş 

A. Fevzi Erol 
Necati Tatlıoğlu 

Erdoğan Güleç 

M. Mazhar Türesoy 

Zeki Süzer 

Ethem Bacak 

Tahir Akgün 

M. Kemal Todurgalı 

Yenişehir/Ankara Şb. eski Müdürü 
( 4 . 9 . 1971) tarihinde emekli olmuş
tur. 
Yenişehir şubesi eski Müdür Muavi
ni (1 . 7 . 1972) tarihinde istifa et
miştir. 
Yenişehir/Ankara Şb. eski Müdür 
yardımcısı halen Merkez Müdürlüğü 
Başkontrolörlüğü Kontrol Muavini 
Yenişehir/Ankara Şb. eski Müdür 
yardımcısı halen Merkez Müdürlüğü 
Başkontrolörlüğü Kontrol Muavini 
Yenişehir/Ankara Şb. eski halen Sa-
manpazarı Şb. başveznecisi 
Yenişehir/Ankara Şb. eski halen Ulus 
* Ankara Şb. âmiri 
Yenişehir/Ankara Şb. eski halen 
Merkez Müdürlüğü Başveznecisi yar
dımcısı 
Yenişehir/Ankara Şb. eski halen Tev
diat ve banka hizmetleri Md. âmiri 
Yenişehir/Ankara Şb. muhasebecisi 
Yenişehir/Ankara Şb. eski halen Mit-
hatpaşa/Ankara Şb. amiri 
Yenişehir/Ankara Şb. veznecisi 
İsparta şubesi eski halen Kocaeli şu
besi kontrolörlüğü kontrol muavini 
İsparta şubesi eski müdür muavini ha
len Milas Şb. Müdürü 
İsparta şubesi eski Müdür Muavini 
21 . 4 . 1973 tarihinde emekli olmuş
tur. 
İsparta şubesi eski Müdür Muavini 
26 . 5 . 1972 tarihinde emekli olmuş
tur. 
İsparta 
26 . 8 . 
tur. 
İsparta şubesi eski âmiri (31.12.1971 
tarihinde emekli olmuştur.) 
İsparta şubesi eski âmiri halen muha
sebeci 

şubesi eski muhasebecisi 
1973 tarihinde emekli olmuş-

Her ne surette olursa olsun kendisine 
bankamızda bir daha vazife verilme
mesi. 

1 yıllık kıdem indirilmesiyle tecziyesi. 

15 günlük aylık kesilmesi ve tevbihle 
tecziyesi. 

15 günlük aylık kesilmesi ile tecziyesi. 

İhtarla tecziyesi 

3 aylık kıdem indirilmesiyle tecziyesi. 

Dikkatinin çekilmesi 
15 günlük aylık kesilmesiyle tecziye
si. 
Dikkatinin çekilmesi 

3 ay kıdem indirilmesiyle tecziyesi. 

İhtarla tecziyesi 

Emekliye ayrıldığından hakkında iş
lem tayinine mahal olmadığı. 
Emekliye ayrıldığından hakkında iş
lem tayinine mahal olmadığı. 

İhtarla tecziyesi. 
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Adı ve Soyadı Yeri ve görevi Hakkında uygulanan disiplin cezası 

thsan Lomlu 

Osman Uslu 
Fahim Öztürk 

S. Nafiz Ateş 
Kemal Tunca 

A. Lütfü Bulak 

Sabri Leventoğlu 

O. Salim Biçer 

İsparta şubesi eski şefi, halen Bayın
dır Şb. muhasebecisi 
İsparta şubesi şefi 
İsparta şubesi eski şef muavini, halen 
§efi ^ 
İsparta şubesi şefi 
İsparta şubesi eski yetkilisi gişe me
muru (halen asker) 
Maltepe şubesi eski Müdürü (31 Mart 
1972 tarihinde görevden çıkarılmıştır.) 

Maltepe şubesi eski şef muavini 
(30 . 11 . 1971 tarihinde istifaen ban
kamızdan ayrılmıştır.) 
Maltepe şubesi Müdür Yardımcısı 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

1 yıllık kıdem indirilmesiyie tecziyesi, 
ancak evvelce görevden çıkarıldığın
dan cezasının siciline işlenmesi, 
Bankamızdan istifaen ayrıldığından 
hakkında yapılacak işlem bulunmadı
ğı-
Tevbihle tecziyesi. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahramanın, 
Tekirdağ çiftçisinin ilâç ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı (7/518) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

25 . 4 .• 1975 
Tekirdağ Milletvekili 

Ömer Kahraman 
Bakanlığınızın, Tekirdağ ili Ziraî Mücadele Mü

dürlüğü, ot ilâcı ve uçak temin ederek, büyük arazi 
sahiplerinin tarlalarında yabancı ot mücadelesi yap
tırmıştır. 

Tekirdağ ve ilçelerinde ziraat odalarının; çiftçi
lerimizin ot ilâcı ihtiyaçlarını tespit ederek birkaç ay 
önce paralarını da topladıkları halde, çiftçilerimize 
ayrı, ayrı fiyatlarla çok az ilâç verilmiş büyük bir 
kısmına ise hiç ilâç verilmemiştir. 

Bu duruma göre : 
1. — Tekirdağ Ziraî Mücadele Müdürlüğünce 

ilâç ve uçak temin edilerek, tarlalarının ilaçlanması 
sağlanan arazi sahipleri kaç kişidir ve kimlerdir? 

2. — Tekirdağ'da ilâçlanamayan ne kadar buğday 
ekili saha kalmıştır, bu yüzden buğday üretiminde 
ne kadar noksanlık olabilir? 

3. — Serbest piyasada satılmayan ot ilâcının, 
a) Satışını kimler ve nasıl yapmıştır? 
b) tlâç fiyatındaki fark nereden gelmektedir? 
c) Tekirdağ çiftçisinin ilâç ihtiyacı ne kadardı, 

ne kadarı temin edildi? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 14 . 5 . 1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 294 
Konu : Sayın Ömer Kah-
raman'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

2285/19451-7/518.sayılı yazı. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman ta

rafından; Tekirdağ çiftçilerinin ziraî mücadele ilâç 
ihtiyacına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak ek
lice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

, Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman'ın 
yabancı ot mücadelesine ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı. 

1. — Bu yıl Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde 
1 100 000 dekar sahada halkça uygulanmak üzere 
yabancı ot mücadelesi programa alınmıştır. Buna 
mukabil 79 . 025 dekar uçak ve helikopterle, 884 813 
dekarı da yer aletleri ile olmak üzere 963 838 dekar 
hububat sahasında yabancı ot mücadelesi yapılmış 
ve 154 853 kilo ilâç sarf edilmiştir. Bu ilâcın 65 784 
kilosu Ziraat Odalarınca temin edilerek halka inti
kal ettirilmiştir. Döner sermaye işletmelerimizce sağ
lanan 25 511 kilo ilâcın 20 813 kilosu keza Ziraat 
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Odaları vasıtasıyle çiftçiye verilmiş, 4 698 kilosu da 
uçakla yapılan ilaçlamalarda kullanılmıştır. Bayiler
ce müstahsile 18 695 kilo ilâç satılmıştır. Bunlar dı
şında çiftçi elinde geçen yıldan kalan ve üreticiler 
tarafından il dışından temin edilen ilâç miktarının 
ise 44 863 kilo olduğu tahmin edilmektedir. Memle
ketimize giren yabancı ot ilâcı miktarı ile mukayese 

edildiğinde, Tekirdağ ilinin programına oranla bu yıl 
en fazla ilâç kullanan yerler arasında olduğu anlaşıl
maktadır. 

Her ne kadar program ihtiyacına nazaran kulla
nılan ilâç 65 ton noksan ise de çiftçi, ilâç darlığını 
gözönüne alarak yabancı otla bulaşık olmayan yerle
ri ilaçlamamış aynı zamanda ilâcı asgarî dozda kul
lanmak suretiyle mevcut ilâçtan azamî ölçüde isti
fadeye çalışmıştır. 

Adı geçen ilde programa nazaran ilaçlanmayan 
saha 136 162 dekardır. Yabancı ot mücadelesi yapıl-
mamasından dolayı bu sahadan elde edilecek ürü
nün % 27'sinin zarara uğrayacağı düşünülebilirse 
de, programlar, ilaçlanması gereken saha ve çiftçinin 
mücadeleye olan ilgisi v.b. hususlar dikkate alınarak 
tahmini olarak hazırlanmaktadır. Bu bakımdan pi
yasada yeteri ölçüde ilâç bulunsa dahi çiftçinin bek
lenen ilgiyi göstermemesi, hava şartlarının mücade
le mevsiminde müsait gitmemesi, alet yetersizliği gibi 
nedenlerle hedefe ulaşmak çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır. Bu kadar sahanın ilâçlanamaması-
nıri normal kabul edilmesi gerekir. 

2. — Yabancı ot mücadelesinde kullanılan ilâçla
rın hammaddeleri dünya piyasalarından çeşitli za
manlarda ve değişik değerlerde temin edildiğinden, 
bu hammaddelerle imal edilen ilâçların fiyatları da 
değişik olmaktadır. 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tamer'in, 
Çukurova'daki beyaz sinekle ilgili tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı (7/522) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delaletlerinizi saygıyle arz ederim. 28 . 4 . 1975 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

1974 yılı pamuk toplama mevsiminde Çukurova' 
da Sudan'dan geldiği sanılan beyaz sinek diye isim-
len'dirllen haşerenin zararı mevsim sonu olması ne
deniyle yereysel kalmıştır. Sulu pamukta genç ne
batları tahribeden yetişmiş nebatlarda da kütlü (Çe

kirdekli pamuk) üzerinde bıraktıkları salgıları nede
niyle Çukurova pamuğunun dış piyasalarda değerinin 
düşmesine sebebolan bu haşerenin mevcut ziraî ze
hirlerle ölmediği de söylenmektedir. 

Çukurova'dan aldığımız haberlere göre beyaz si
nek diye isimlendirilen bu haşere şimdiden görülme
ye başlanmıştır. Çok kısa zamanda üreyip çoğalan 
sayıları ancak milyarlarca ile ifade edilen haşereyle 
kişisel ve yerel mücadele etmek mümkün görülme
mektedir. 

1. — Bakanlığınız beyaz sinek ile mücadele için 
bugüne kadar hangi tedbirleri almıştır? 

2. — Bakanlıkça bir tedbir alınmış ise bu tedbi-
nn Devlet eliyle ve tüm Çukurova'yı kaplayacak 
ölçülerde tutulup tutulmayacağı?, 

3. — Bu haşereyle yapılacak mücadelenin malî 
külfetlerinin pamuk ekicisine yükletilip yükletilme
yeceği, yükletilecek ise bunun dönüm başına oran ve 
miktarının ne olduğu? . 

14 . 5 . 1975 
T. C. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 295 

Konu : Sayın Emin Bi
len Tümer'in önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

2305/19522 - 7/522 sayılı yazı. 
Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer ta

rafından; Çukurova'daki beyaz sinekle ilgili tedbir
lere ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Emin Bilen Tümer'in 
Beyaz sinek mücadelesine ilişkin yazılı soru önerge
si cevabı. 

Bu yıl Çukurova bölgesinde beyaz sinek tarafın
dan vaki olacak muhtemel bir tahribata karşı Bakan
lığımızca gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu 
cümleden olarak. 

1. — Bütün kış boyunca müstahsilin bu konuda 
eğitimine devam edilmiştir. 

2. — Beyaz sineğe karşı evvelce denemesi yapı
lıp teşkilâtımızca tavsiye edilen ilâçlar teknik talima-
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tında. beürtikuği §*küde ve zamanında kullanıldığı 
takdirde etkili olmaktadır. Bu ilâçların zamanında ve 
yeteri miktarda piyasada bulundurulması için gerek
li tedbirler alınmış ve ihtiyacın büyük bir kısmı ha
len temin edilmiştir. Bakiye ihtiyaçta peyderpey te
min edilmektedir. Bu durum karşısında 1975 yılında 
bir ilâç sıkıntısı olmayacaktır. Bununla beraber böl
geye gelen ilâçların karaborsaya düşmemesi için ge
rekirse ihtiyaç belgesi karşılığında satılması yoluna 
gidilecek, Ziraat Odaları ve Çiftçi Birlikleri ile de sı
kı bir işbirliği yapılarak piyasanın ilâçsız kalmama
sı için alınan tedbirler aralıksız takip ve kontrol edi
lecek, gereklir ahvalde Ziraî Donatım Kurumunca da 
ilâç temin edilecektir. 

3. — Bu yıl iklim şartlarının zararlı lehine müsait 
gitmemesinden dolayı haşerenin kültür sahalarına in
tikali daha erken olmuştur. Zararı önlemek bakı
mından bir kısım sebze müstahsili tarafından müca
dele yapılmaktadır. Ancak, patates yetişticirileri kısa 
süre sonra hasada geçeceği için mücadeleye pek ya-
naşmamaktadır. Hasadı müteakip beyaz sineğin bu
ralardan pamuk sahalanna intikalinin azaltılması 
için bir üreme ve enfeksiyon kaynağı olan patates 
ekili yerlerde kesafetin düşürülmesi bakımından 
Devletçe mücadele yapılması uygun görülmüş ve bu 
yöndeki ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

4. — Çukurova bölgesinde pamuk sahalarım de
vamlı kontrol altında bulundurmak ve bu konuda 
üreticilerin yanında olup kendilerine zamanında ge
rekli tavsiyelerde bulunmak, yardımcı olmak ye mü
cadeleyi organize etmek üzere yeteri kadar ekip teş
kil edilmiştir. Bunun için bölge teknik eleman, mü
cadele aleti ve motorlu vasıta bakımından takviye 
edilmiştir, 

Si — Kurutan bu ekipler vasıtasıyle hem pamuk 
alanları kontrol edilecek ve hem de her ekip kendi 
ekim sahassıda bulunan köylerdeki pamuk müstah

silinin toplu mücadele yapmasını sağlamak üzere il
gililerle işbirliği yapacak, müstahsilin teknik bilgi, 
ilâç ve uçak ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardım 
edecektir. 

6. — Pamuk hastalık ve zararlıları mücadelesini 
bir bütün olarak mütalaa etmek gerekmektedir. Be
yaz sinek mücadelesini ayrı olarak düşünmek müm
kün değildir. 4 milyon dekar pamuk sahasında çe
şitli zararlılara karşı tekerrürlü olarak yapılacak ilaç
lamalar için ilâç ve atma masrafı olarak yarım mil
yar liradan fazla paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
günkü bütçe imkânlarımız buna müsait olmadığı gi
bi, temin edilse dahi bu kadar geniş bir sahada mü
cadelenin teknik gereği olarak kısa süreler içinde 
müteaddit ilaçlamaların gecikmeden yapılması, ma
hallî teşkilâtımızın takviye edilmesine rağmen yine 
de sınırlı olacak imkânlarla mümkün görülmemek
tedir. Bu itibarla tüm mücadelenin Devlet tarafın
dan yapılması halinde başarı şansı zayıf bulunmak
tadır. Bu yıl Ziraat Bankasınca kredi dağıtımında 
çiftçi lehine bazı değişiklikler de yapılmıştır.' 

Netice olarak; mevcut şartlar altında en uygun 
çözüm yolunun mücadelenin üretici tarafından ya
pılması ve bunda başarı sağlanabilmesi için Bakanlı
ğımızın teşkilâtı ile çiftçi ve çiftçi kuruluşları ara
sında çok iyi bir şekilde işbirliği yapılması zarurî 
görülmektedir. 

Beher dekara isabet edecek mücadele masrafı, 
arazinin sulu veya kuru oluşu, haşerenin kesafet du
rumu ve hava şartlarına göre değişebileceği gibi, yu
karıda da belirtildiği üzere pamuk zararlıları müca
delesini bir tüm olarak mütalaa etmek gerektiğin
den münhasıran beyaz sinek mücadelesi masraflarını 
şimdiden kesin olarak tespit etmek mümkün görül
memektedir. Bununla beraber ortalama olarak deka
ra 75 lira ilaçlama masrafı olacağı tahmin edilmek
tedir. 
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Türk Süâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Milli Sa
vunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasansına verilen oylarm sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 152 

Kabul edenler : 152 
Reddedenler : Ö 

Çekins erler : 0 
Oya katılmayanlar : 294 

Açık üyelikler : 4 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Hulusi özkul 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
I. Hakkı Ketenoğılu 
I. Hakkı Köylüoğılu 

ANTALYA 
Ihaan Ataöv 
Abdurrahiım Erdem 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Mutlu M>enderes 
Kemali Ziya öztürik 
ismet Sezgin 
Behâç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıesel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytekân 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[Kabul 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir " 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aea/r 
Hasam Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yâssin Hafciboğlu 
Turhan Utku 

DİYARBAKIR 
Abdüllâfcif Ensaırdoğlu 
Hailiit Kahraman 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

edenler] 

Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım1 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Zeikâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Muırat Kâluyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztünk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamefttin Erkımen 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Ce'sur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
t. Fehmi Cumaboğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Nejat ölçen 
A. Doğan öztunç 

.Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon 
A. Kemal önder 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuık 

KARS 
Yasin Boztoınt 
Abdülkenim Doğru 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
MehdJi Kesiklin 
Sabri Keisıklin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal OebecS 
Turhan Feyzdoğlu 
Selçulk İJmamoğilu 
Hayrettin Naküiboğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mıetmduh Erdemir 

KOCAELt 
Sedat Aklay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahrii Dağdaş 
Kemâtettiin Gökakm 
Mustafa Kubilay Jtmer 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablura 
H. Cavit Erdenıir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Haneıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasaır Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemıal Ataman 

Süleyman Tumıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 

MUĞLA 
Ahmet Buldan! ı 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrsi Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

Osman Oer-an 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evldyagü 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınlkoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
Ilyas Seçlkin 
Sabaihattıin Selek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziiya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIK 
Isa Ayhan 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Hayati Savaşçı 

SİVAS ' 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Haflıil Baş-ol 
Nühan Ilgün 

TOKAT, 
Hüseyin Abbas 
Feyzulialh Değerli 
Ali Şevkd Erek 

M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (İ.) 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan S e v ^ 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Anığın 
Yakup Çağlayan 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Buçaik 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
İhsan Arslan, 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Alkın 
Fevzi Fırat 
Onhan Göncüoğlu 

Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avteı 
Hüseyin Erçeldk 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Kortkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoad îsibenıderoj'lu 
Bahattdaı Karalkoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçükel 
A. Orhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasiim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

[Oya Katılmayanlar] 
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Korkut-ÖzaiCB.) 
İsmail Haikk» Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
îbralhiım Eöem Güngör 
Ayşe Aliye Koksal (t.) 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin îneioğlu 
Meihmefc özmea 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal ÇMeedz 
İbrahim Etem Kılıçopu 
Hasan Vamik TeMn 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (t. Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
SaJbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mdhmet Sönmez 
Malik Yılman. 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek. 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam B asri Ajl&iray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştttrk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin BUgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Boabeyli 
Vahit Yaç*r ÇaUa 
A. Bafcir Eraey 

Orhan Eyüfcûğju 
Nilüfer Gürsöy 
Mustafa Kara 
Albdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma^ Gülhis Mankut 
Necdet ökmen (t) 
ilhan özbay 

"Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
llhami Sancar (1.) 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ül/man 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZIÖR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm» 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Neccar Türifccan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

lamet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Öadal 
Ahmet Terfik Pakau 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
AM Zülökâroğlu 

KAMS 
Davut Aka» 
Doğan Aşari* 
Kemal GassejMBaskian) 
Kemal Ofkjyay 
Hasan Yıidınm 

KASTAMONU 
Vtecdi llhaft 

. Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Kâmül özmmyûâm, 
Mehmet Yüceler (1.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagürı 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alösoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Tufan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
M. Necatii Kalaycıoğlu 
Hüseytin Keçeli 
Ali Kölkbudak , 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneftam 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MÜÖLA 
Adnan Abaim 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğarli 

MUŞ 
Ahmet Hasndi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Anbaş 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
(Bşk* V.) 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güîey 
Kemal Şerisoy (1.) 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami kumbasar (t. Ü.). 
Cevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Fahri Birer (t) 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç (1.) 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
îdris Anku» 
Abdülbt&i Cwtı 
Mehmet Nebü Oktay 
Abdülkerim Zilan (t) 
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SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfîlk Eikret övet 

SİVAS 
N. Nazif ArsÜaın 
Ahmet Duraikoğllu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tiımisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
ötmer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı BMer 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRAR70N 
J. I V J T I I J Z J V İ ~ 

Mehmet Anslantürk 
Âdil Ali öinel 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Ditemen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süileymsan Yıldırıım 

URFA 
Necati Aksoy 
Mustafa Knlıç 
CeM Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet. Yılmaz 

VAN 
İhsan BedMıanoğlu 
Muıslrih Göremtaş 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

1 
1 
1 
1 

Kiınyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Aid Fuat Eyüpoğtlu 
Nedlim Korkmıaız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoil 
Bülent Eoevit 
Cahit Karakaş 
Sadıık Tekdn Müftüoğ'lu 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 ' ' . 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın îlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2^ — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3, — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4, — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci »Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-. 
gesi (10/19) 

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

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

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

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

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev< 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. - - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

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

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'm, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaTın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözKi soru önergesi (6/27) 

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

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

10. — Mardiji Milletyekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

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

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

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

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/41) 

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

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

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

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağn Milletvekili Kerem Şahinin, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin* 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili İlyas Kıhç'ın, San> 
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/54) 

22.: — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru ya çevrilmiştir; 



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

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

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

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

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

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

38. —r Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki« 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıv 
önergesi (6/78) 

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

4L — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'in, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

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

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-. 
gesi (6/87) 

49t — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın» 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

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

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

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

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

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

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

34̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35, — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36.: — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 
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52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve îmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

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

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

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

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

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

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

63. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere üişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

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

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

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

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

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

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

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

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

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

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 
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§0. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

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

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

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

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

87. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

88. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

89. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

91. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireFin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

96. — İstanbul Milletvekili Mustafa. Parlar'ın, 
Şile'nin Göknâsh Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

97. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

99. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve aünacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

100. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik« 
tarma ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si (6/155) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (#) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

103. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/158) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin pplitikay-
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la meşgul olduğuna ilişkin Köy îşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

105. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü-soru önergesi (6/163) 

106. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

108. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

111. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

112. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

113. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

114. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

115. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

116. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

117. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

119. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

120. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutiu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

122. — İçel Milletvekili Süleyman vŞimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

123. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

124. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

126. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu

nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 
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tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 9S nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile SağJık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

5. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 

j sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Q Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M, 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

7. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 

] ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka« 

I nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlu 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 s 1974) 

I 8. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
I ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
I Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş-: 

tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 .' 1974) 

I 9. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un* 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Baı 
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan korniş-* 
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 ,1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak-* 
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 ., 7 s 1974) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'-
nun, 14 a 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 



Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi: 2 a 7 4 1974) 

12. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

13. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carini: 3.7.1974) 

14. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 , 1 1 , 1974) 

X 15. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık • 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin, de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 .1975) 

X 16. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 



Dönem : 4 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması Silâh, Araç 
ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle Millî Savunma Bakan
lığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Ve
rilmesi Hakkındaki 1601 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 

Komisyonları Raporları (1 /257) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 71 - 1863/512 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması Silâh, 
Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle Millî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1601 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 1601 sayılı Kanunla 16 milyar liraya kadar geçici yüklemelere 
girişme yetkisi verilmiş, ayrıca, fiyat artışlarını karşılamak üzere Bakanlar Kuruluna bu tutarı % 15 oranında 
artırma yetkisi tanınmıştır. Böylece, Millî Savunma Bakanlığına 18.4 milyar liraya kadar ödenek kullan
ma imkânı verilmiştir. Ancak, son siyasî ve askerî gelişmeler nedeniyle bölgedeki silâh dengesini sağlamak 
amacıyle Silâhlı Kuvvetlerin 1974 yılında meydana gelen âcil ihtiyaçlarının karşılığı olan 5.3 milyar liranın 
ilâvesi ile 23.7 milyar liraya ulaşmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik durumunda dikkate alınarak 1974 yılında ihtiyaç duyulan 5.3 milyar lira tutarındaki 
ödeneğin 1974 - 1977 yıllarına dağıtılması yoluna gidilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede sayılan hedeflere 10 yıl içinde ulaşılması planlanmış olmakla birlikte deği
şen siyasî ve askerî durum karşısında, Türk Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçleri
nin biran önce yenileştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu nedenle, kanunda öngörülen amaçlara 6 yıl 
içinde ulaşılması öngörülmüştür. 

İhtiyaç duyulan modern silâh ve teçhizatın yurt dışından sağlanmasının zorunlu oluşu ve dünya endüstri 
alanındaki hızlı fiyat artışları proje maliyetlerini daha şimdiden «STRATEJİK HEDEF PLANIN» daki tah
mini maliyetlere göre % 50 - 80 oranında aşmış bulunmaktadır. 

Genellikle, malî portesi çok yüksek olan projelerin elimizdeki imkânlara göre peşin olarak gerçekleştiril
mesi mümkün olamamaktadır. Kredi usulüne başvurulduğu takdirde yüksek fiyat artışları ve fahiş faiz şart
ları ile karşılaşıldığından süre kısaltılarak, yıllık ödenek tutarları arttırılmıştır. 

159 
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Madde 3. — Yurt dışından kredi ile yapılacak alımlar ile yaptırılacak hizmetler, 23.7 milyar liralık limit 
içinde kalınmak şartıyle 2 nci maddede belirtilen yıllık miktar sınırlaması ile 5 yıllık süre sınırlamasının dışın
da tutulmuştur. Böylece, kredili alımların ve yaptırılacak hizmetlerin bu tür sınırlamalara tabi tutulmaması 
zaman itibariyle finansman kolaylığı yaratacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 26 . 2 . 1975 

Esas No. : 1/257 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Mil
lî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, ilgili Millî Savunma Bakanı ve Millî Sa
vunma ve Maliye bakanlıklarının temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

1601 sayılı Kanuna göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin mo
dern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 1973 yılından itibaren 
her malî yıl için (1,6) milyar lira olmak üzere 10 yıl süre ile 16 milyar liraya kadar geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmitşir. Meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre bu yetki Bakanlar Kurulu kararı ile 
% 15 nispetinde artınlabiliyor yani, Millî Savunma Bakanlığına 18,4 milyar liraya kadar ödenek kullanma im
kânı verilmişti. 

Anayasamızın 110 ncu maddesine göre : 
«Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, T. B. M. Meclisine kar

şı Bakanlar Kurulu sorumludur.» denilmektedir, 

Tasarının gerekçesinde de bertafsil arz ve izah edildiği veçhile; Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniye siyasî ve 
askerî gelişmeler olmuş ve bölgedeki silâh dengesini sağlamak gayesine matuf ve 1974 yılında meydana ge
len âcil ihtiyaçların karşılığı olan 5,3 milyar lira tutarındaki ödeneğin 1974 - 1977 yıllarına dağıtılması yolu
na gidilmiş ve böylelikle yetki miktarı 23,7 milyar liraya baliğ olmuştur. 

Tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesi prensibolarak kabul edilen tasarının maddelerinin mü
zakeresine geçilmiş ve neticede : 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile değiştirilmek istenen 1601 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde 
öngörülen 23,7 milyar liralık ödeneğin (% 25) oranında Bakanlar Kurulu kararı ile artırılması, günün geli
şen fiyat artışları ile bağdaşmamaktadır. Tahsis edilen kaynakların reel değerlerini muhafaza edebilmesi için 
bu oranın «% 50» ye çıkarılması Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve madde bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile değiştirilmek istenen 1601 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesine gö
re: 1 nci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde «Silâhlı Kuv
vetlerimizin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine ait bu türlü alım ve gi
derler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 yılından itibaren (6 yıl içinde) metinde yazılı ödeme planına 
göre ödenek konulacağı hükme bağlanmıştır. 1974 yılına ait kaynak miktarı 2 milyar 900 milyon TL. 1974 
malî yılının sona ermesi nedeniyle 1974 Bütçe Kanunu ile verilen kısmın dışında olan 1 milyar 300 milyon 
TL. nin 1975 yılı dilimine ilâvesi Komisyonumuzca yerinde görülmüş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Miilet Meclisi (S. Sayısı : 159) 



— 3 — 

1973 ve 1974 malî yılı Bütçe kanunlarıyle verilen 3,2 milyar TL. ödenek bu miktardan mahsubedilince 
geriye 20.500 milyar TL. kalmaktadır. 

Rakamsal dağılımı kuvvetler ve yıllara göre dökecek olursak: 

Yıllar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

K. K. K. 

— 
2.428 
2.699 
3.511 

500 

Dz. K. K. 

— 
788 
893 
430 

70 

Hv. K.K. 

1.300 
2.480 
2.210 
1.063 

220 

Müşterek 

— 
344 
238 
436 
890 

Toplam 
(Milyon TL.) 

1.300 
6.040 
6.040 

. 5.440 
1.680 

Toplam 9.138 2.181 7.273 1.908 20.500 

1601 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde: 
«Ödeneklerle yapılacak alım, yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artır

ma ve Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine tabi olunmayacağı bildirilmişti. Yapılacak alım, yapım, onarım 
ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 1050 ve 2490 sayılı kanunların günün 
ihtiyaçlarını karşılaması imkânsızdır. 

Komisyonumuz mezkûr kanunların behemehal değişikliğini önemle temenni etmektedir. 

Değişen dünya koşulları muhtemel savaşların yıldırım süratiyle cereyanı, savunmanın gerektirdiği alım ve 
giderler, harcama kaleminde yer alan ödenekle; silâh, anamalzeme, yedek parça, araç ve gereçlerin satınılma-
sı, tedariki, imalâtı bu kanun hükümlerine tabi olması gerekmektedir. Bu nedenle komisyonumuz 1601 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bu mahzurları telâfi edici iki fıkra ilâvesini zarurî görmüş, 2 nci fıkra ile de hiz
metin devamlılığını sağlamak amacı ile her yılın bütçelerine konulup da harcanmayan örnekleri gelecek yıl
lar bütçelerine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir, hükmü getirilmiş ve böylece 1 nci çer
çeve madde metnine 1601 sayılı Kanunun 4 ncü madde değişikliğini ithal etmiş ve bu değişiklik ve ilâve ile 
madde komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile değiştirilmek istenen 1601 sayılı Kanunun değişiklik yapılan 1 nci mad
desine mütenazır olarak birinci maddede yapılan hedeflere 10 yıl içinde ulaşılması plânlanmış olmakla birlik
te değişen, siyasî, ekonomik, stratejik ve askerî durum muhacehesinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin biran önce yenileştirilmesinde zorunluk bulunmaktadır. Yurt içinden 
sağlanamayan ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağlanması, kredi ile yapılacak alımlar ve 
yaptırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 6 yıllık süreye bağlı kalmamak kaydı ile ayrı bir ödeme plâm 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece kredili alımların ve yaptırılacak hizmetlerin 23,7 milyar lirahk limit 
içinde kalınmak şartiyle bu tür sınırlamalara tabi tutulmaması zaman itibariyle finansman kolaylığı yaratacak
tır. Bu nedenle, kanunda öngörülen amaçlara 6 yıl içinde ulaşılması plânlanmıştır. 1601 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi üzerinde yapılan bu değişiklik komisyonumuzca uygun mütalâa olunduğundan aynen kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesi yukarda arz edilen değişiklikle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve-yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 ncü çerçeve maddeleri komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun önem ve müstaceliyeti nazara alınarak, havale buyurulduğu Plân Komisyonunda öncelikle görü
şülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul izmir Tokat 

F. Cumalıoğlu K. Bengisu H. Ulusoy 
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Ankara 
/. S. Omay 

Ankara 
C. Önder 

Diyarbakır 
B. Karakoç 

İmzada bulunamadı. 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İmzada bulunamadı. 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Konya 
K. Gökakın 

Muğla 
A. Akarca 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Muğla 
H. Dere 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
M. S. Erbil 

Samsun 
H. Savaşa 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/257 
Karar Na, : 45 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

24 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun ta
sarısı» Millî Savunma ve Malîye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görü
şüldü. 

Bilindiği gibi, 27 Haziran 1972 gün ve 1601 sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacı ile Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmişti. Bu yetkiye ilâveten fiyat artışlarını karşılamak üzere Bakan
lar Kuruluna bu tutarı % 15 oranında artırma yetkisi tanınmıştı. 

Ancak yukarda izaha çalışılan durum normal bir gelişme ve yenileşme amacına yönelik bulunmaktay
dı. Ne varki son siyasî ve Askerî gelişmeler dikkate alındığında yukarıda arz edilen miktarların ihtiyaca 
cevap vermediğini göstermektedir. 

Daha önce 10 yılda ulaşılması planlanmış bulunan hedefler, değişen siyasî ve askerî konjonktür dikkate 
alındığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin bir an önce ye
nileştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle daha önce tesbit edilen hedefte zaman itibariyle 
daha kısa sürenin tesbitini zorunlu kılmaktadır. Kaldiki yurt dışından temin edilecek modern silâh ve teç
hizatın stratejik hedef planındaki tahmini, maliyetlere göre % 50 - 80 oranında artış kaydettiği de ayrıca 
tesbit edilmiştir. 

Bütün bu gelişmelere göre yeniden bazı tedbirler almak gayesiyle hazırlanan tasan Komisyonumuzca da 
olumlu mütalâa edilerek görüşmelere Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi esas alınmak suretiyle madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere 

uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 23,7 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmeler girişme yetkisi veren ve gerektiğinde de bu oranın ı% 50'y e kadar artırılmasını düzenleyen 
Millî Savunma Komisyonunun 1 nci ve bu çerçeve maddeye bağlı 1601 sayılı Kanunun Millî Savunma Ko
misyonunca yeniden düzenlenen 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen tasarının 2 
ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Ağrı 
İhtirazî kayıt eklidir. 

C. Erhan 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. M. Ablum 

İmzada bulunamadı. 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
/. Sezgin 

Giresun 
İhtirazı kayıt eklidir. 

0. Yılmaz 

izmir 
Y. Ergenekon 

Niğde 
H. Özalp 

H. 

Sözcü 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Ihtirazi kayıt eklidir. 

O. O. Çaneri 

tfat 

rokat 
Ab bas 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kars 
irazî kayıt eklidir. 

K. Okyay 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
İhtirazî kayıt eklidir 

A. N. ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Sivas 
İhtirazî kayıt eklidir 

A. Durakoğlu 

Ortak İhtirazı kayıt 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddehine aykırıdır. 
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulması ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağrı 
C. Erhan 

Çanakkale 
O. O. Çaneri 

Kars 
K. Okyay 

Giresun 
O. Yılmaz 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İstanbul 
A. N. ölçen 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Türk Sil&hlt Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle 
Millî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1601 

Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1601 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern tek
nik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 23.7 milyar liraya kadar gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre 
Bakanlar Kurulu Kararıyle % 25 oranında artırılabilir.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin . yenileştirilmesine ait her 
türlü alım ve giderler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağıdaki ödeme planına 
göre ödenek konulur. 

1973 yılında 
1974 yılında 
1975 yılında 
1976 yılında 
1977 yılında 
1978 yılında 

1.600 ] 
2.900 
6.040 
6.040 
5.440 
1.680 

Vtil 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 23.700 Milyar Lira 

1973 ve 1974 yılı Bütçe Kanunlarıyle verilen 3.2 milyar liralık ödenek bu miktardan mahsup edilir.»' 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması si
lâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Mil
lî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1601 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1601 sayılı Kanunun 1, 2, 4 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin modern tek
nik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Mil
lî Savunma Bakanlığına 23.7 milyar liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şart
lara göre Bakanlar Kurulu kararıyle % 50 oranında 
artırılabilir.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine ait 
her türlü alım ve giderler» adı altında açılacak özel 
bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağıdaki ödeme 
planına göre ödenek konulur. 

1973 yılmda : 
1974 yılında : 
1975 yılında : 
1976 yılında : 
1977 yılında : 
1978 yılında : 

1.600 
1.600 
7.340 
6.040 
5.440 
1.680 

Milyar liı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Toplam 23.700 Milyar lira 

1973 ve 1974 yılı Bütçe kanunlarıyle verilen 3.2 mil
yar liralık ödenek bu miktardan mahsup edilir.» 

Madde 4. — Ödeneklerle yapılacak alım, yapım 
ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve îhale kanunları hüküm
lerine tabi değildir. Yapılacak alım, onarım ve hiz
metlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin programların
da; 

Harb silâh, araç ve gereç alımlarını kapsayan «Sa
vunmanın gerektirdiği alım ve giderler» harcama ka
leminde yer alan ödeneklerle; silâh, anamalzeme, ye-

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması si
lâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Mil
lî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1601 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin, teklifi) 

«Madde 5. — Yurt içinden sağlanamayan ihtiyaçlar,yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağlanır. Kredi 
ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 6 yıllık süreye bağlı kalmamak kaydıyle 
ayrı bir ödeme planı yapılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

Başbakan 
S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dıişşleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı V. 
Z. Baykara 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

20 . 1 . 1975 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
R. Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. İşıl 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 
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(Millî Savunma komisyonunun değiştirişi) 

dek parça, araç ve gereçlerin satınalınması, tedariki, 
imalâtı bu kanun hükümlerine tabidir. 

Hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyle her 
yılın bütçelerine konulup da harcanmayan ödenekle
rin tabi olduğu hükümler, 1601 sayılı Kanunda öngö
rülen esaslara göre yürütülür. 

Madde 5. — Yurt içinden sağlanamayan ihtiyaç
lar, yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağlanır. 
Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hizmetler 
için ayrı bir ödenek ve 6 yıllık süreye bağlı kalma
mak kaydıyle ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka- İ 
bul edilmiştir. ; 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-
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