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A) Gündem dışı konuşmalar : 574 
1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-

gil'in, dış politikaya ilişkin gündem dışı açıkla
ması ve aynı konuda siyasî parti grupları adma 
yapılan konuşmalar. 574:595 

2. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
son günlerde yoğunlaşan ve basında yer alan 
Antalya'daki çatışma olayları ile halkta doğan 
bunalım konusunda gündem dışı konuşması. 595: 

596 
3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Dev

let dairelerindeki yazışmalarda kullanılan resmî 
dil hakkında gündem dışı konuşması ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 596:599 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Hü
kümetin yapmakta olduğu atamalar konusunda 
gündem dışı konuşması. 599 

B) Tezkereler ve önergeler : 600 
1. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eği

tim Bakanı Ali Naili Erdem'e Devlet Bakanı 

Sayfa 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/429) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım'ın Anayasa Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (4/89) 

3. — Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'in 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/88) 

V. — Seçimler 
1. — Anayasa ve Adalet komisyonlarında 

açık bulunan üyeliklere seçim. 

600 

600 

600 
600 

600 

VI. — Oylaması yapılacak işler : 600,606 
1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/292; C. Senatosu : 1/351) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Senatosu S. Sa
yısı : 486) 600,606,611:618 

VII. — Görüşülen işler 601,606 
1. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu 

tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
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tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklik hakkında Millet Meclisi Dışişleri Ko

misyonu raporu. (1/141) (S. Sayısı : 71 ve 71'e 

1 nci ek) 601:603 

2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile 
bu Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/293; C. Senatosu : 
1/353) (M. Meclisi S. Sayısı : 188; C. Senatosu 
S. Sayısı : 495) 603:606 

VIII. — Sorular ve cevaplar 606 
A) Yazdı sorular ve cevapları 606 
1. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan 

Çaneri'nin, Çanakkale - Biga ilçesi Çeşmealtı 
köy hududundaki Devlet ormanı ve vakıf arazi
sinin, Kargı Çiftliği sahiplerince işgal edildiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Orman Bakanı Turhan Kapanlı'-
nın yazılı cevabı. (7/370) 606:607 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
A. B. D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hartmann 
ile yapılan görüşmelere ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı ce
vabı. (7/515) 607:610 

I. — GEÇEN TUTANAK, ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, 
Trabzon Milletvekili Hüseyin Kadri Eyüboğlu, 

Dışişleri Bakanlığı yetkili amir ve memurlarına, va
tandaşın sorunları karşısındaki tutum ve davranışları, 

Samsun Milletvekili İrfan Yankutan, Karadeniz 
bölgesindeki tütün üretimi ile ilgili olarak âcil ted
birler alınması ve bölgenin diğer ürünleri ve 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener de, İçtüzüğün 
64 ncü maddesine göre gündemin tanzimi; 

Konularında gündem dışı birerAonuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, Turizm ev 

Tanıtma Bakanlığındaki son tayinler hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına Turizm ve Tanıtma Bakam 
Lütfi Tokoğlu cevap verdi. 

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

1 2 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.33'te son verildi. 

Başkan. 

Başkanvekili 

Memdııh Ekşi 

Divan Üyesi 

Siirt 

İ dr i s Ar ikan 

Divan Üyesi 

Ağrı 

Cemil Erhan 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

5. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 
33 arkadaşı, Antalya Milletvekilleri Ömer Buyrukçu 
ve Fahri Özçelik, Konya Milletvekili Şener Battal 
ile Ordu Milletvekili M. Kemal Gönül'ün, 27 . 7 . 1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu 
değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/233, 
2/231, 2/336) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

12 . 6 . 1975 

Tezkere 

1. — -Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/424) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona). 

Raporlar 
2. — 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve 

Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1 /269; C. 
Senatosu : 1/350) (M. Meclisi S. Sayısı : 177, C. Se
natosu S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1975) 
(GÜNDEME) 

3. — 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üni
versitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna ek 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/267; 
C. Senatosu : 1/348) (M. Meclisi S. Sayısı : 178; C. 
Senatosu S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1975) 
(GÜNDEME) 

4. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Hakkında Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/279; C. Senatosu : 1/349) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 179) (C. Senatosu S. Sayısı : 

(Dağıtma tarihi : 12.6.1975) (GÜNDEME) 

Perşembe 

Yazılı sorular 
6. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'-

nun, Gaziantep Eğitim Enstitüsünde meydana gelen 
öğrenci olayları ile kahvehanede dövülen vatandaşla
ra ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/612) 

7. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'-
nun, Adapazarı'nda öldürülen TÖB - DER sayma-
niyle ilgili olayın aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/613) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/614) 

9. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'-
ın, Bingöl - Solhan ilçesi Yenibaşak nahiyesini köy
lere bağlayan köprünün yapımına ilişkin Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/615) 

10. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara - Şereflikoçhisar'da mülkiyeti Hazineye ait 
meraların belediyece yasa dışı kullanıldığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/616) 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/617) 

12. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, T. H. Y. nın dış hatlardaki indirimli seferle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/618) 

13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün Kültür Müsteşarlığına 
bağlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/619) 

14. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, fın
dık ihracı ile tespit edilen taban fiyatlarındaki değiş
melere ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/620) 

15. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, bazı fabrika ve işyerlerinde çalışan işçilerin 
mesai bitiminde üzerlerinin aranmasına ilişkin Çalış
ma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/621) 

16. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çu
kurova'da haşerelerle yapılan mücadelenin yetersizli
ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/622). 

»•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Ankan (Siirt), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Mecisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda bulunan sayın üyelerin beyaz düğme
lere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, otomatik cihazla yaptığımız 
yoklama devam etmektedir. Yoklamaya katılmayan 
sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ediyorum 
efendim. 

1. — Dışişleri Bakanı -İhsan Sabri Çağlayangil'in, 
dış politikaya ilişkin gündem dışı açıklaması ve aynı 
konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşma
lar. 

BAŞKAN — Hükümetin dış politika konularında 
bugünkü birleşimde açıklamalarda bulunmak istediği 
konusundaki Danışma Kurulu önerisi 10 . 6 .1975 
tarihli Birleşimde Genel Kurumlumuzun kararıyle ka
rarlaştırılmıştı. 

Sayın Dışişleri Bakanı, bu nedenle göndermiş ol
duğu tezkerede isteğini Başkanlığa açıklamış bulun
maktadır. 

Gruplarımız ve Hükümetin yapacağı açıklamanın 
süreye tabi olmaması hususu da Genel Kurulumuzca 
kararlaştırılmıştı. 

Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
dış politika konusunda açıklamada bulunmak istedi
niz, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan değerli milletvekilleri; 

Hükümetimizin güvenoyu almasından bu yana 60 
gün geçmiştir. Bu süre içinde cereyan eden ve memle-

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuz vardır. 

ketimizi ilgilendiren dış politika faaliyetleri hakkın
da bilgi vermek ve bu gelişmeleri nasıl değerlendirdi
ğimizi arz eylemek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu 60 gün, dış politika olayları bakımından çok 
hareketli bir devre olmuştur. Bu zaman içinde biri 
RCD, öbürü CENTO olmak üzere memleketimizde 
iki uluslararası toplantı yapılmış; Türk - Yunan iliş
kilerinin bugünkü durumunu Roma'da Yunanlı mes
lektaşımızla yaptığımız müteaddit toplantılarda göz
den geçirmek imkânı bulunmuş; Başbakanımız, Brük
sel'de yapılan NATO Zirve Toplantısına katılmış ve 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ford ve Dışiş
leri Bakanı Kissinger'le Belçika, Federal Almanya, 
Lüksemburg, İngiltere ve Yunanistan başbakanlarıyle 
görüşmeler yapmış; Sayın Cumhurbaşkanımızın İran'ı 
ziyareti gerçekleşmiştir. 

Dış politika alanındaki gelişmelerin ve bu yoğun 
temasların sonuçlarını, önemleri ölçüsünde ayrıntıla
rına girerek, tarih sırasıyle arz ve izaha çalışacağım. 

Önce RCD toplantısından başlayayım. Bilindiği 
gi'bi, Kalkınma için Bölgesel İşlhiıüği Teşkilâtı, kısa 
adiyle RCD; İran, Pakistan ve Türkiye Devlet Baş
kanlarının 1960 tari'hinde İs'tan'bıü'da yaptıkları bir 
toplantı sonunda kurulmuştur. Bu Teşkilâtın amacı, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

•~ 574 --
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üye ülkeler arasında ekonomik, teknik, sosyal ve kül
türel alanlardaki işbirliğini geliştirmek ve bu yolla 
bölge halklarının refahını yükseltmektir. Kurucular 
amaçlarının gerçekleştirilmesi sırasında, bölgede dü
zenlik ve barışa da yardımcı olunacağına inanmışlar
dır. 11 senelik mazisi olan bu kuruluş, sanayi alanın
da bugüne kadar önemli bir işbirliği sağlayamamış
tır. Ticaret, petro - kimya, teknik işbirliği, ulaştır
ma, haberleşme, kültürel ve sosyal faaliyetler alanında 
el'de edilen neticeler de sınırlı kalmıştır. Üye ülkelerin 
ihraç mallarının rekabete elverişli olmaması, bölgede
ki ulaşım güçlükleri ve üretilen ürünlerdeki benzerlik, 
gelişmenin umulan noktalara ulaşamamasının sebebi 
olmuştur. 

Bu sefer İzmir'de yapılan 18 nci Bakanlar Kon
seyinde, RCD'nln bugüne kadarki durumunu dikka
te alan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir teklifi yer al
mıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız konseyin açılışına 
gönderdiği mesajında, dünya konjonktüründe meyda
na gelen köklü ve şümullü gelişmeler ışığında RCD' 
nin yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmasını iste
miş, bu maksatla îran, Pakistan, Türkiye Devlet Baş
kanlarının bir araya gelerek 'kuruluşa dinamik bir ni
telik getirilmesini önermiştir. Bu teklif büyük ilgi gör
müş, 'benimsenmiş ve Zirve Toplantısının gerçekleş
tirilmesi bir ta'kVime bağlanmıştır. 

Dünyanın bugünkü genel ekonomik şartlarının 
İran, Pakistan, Türkiye arasındaki iktisadî işbirliği
ni, her devirden ziyade gerekli ve geçerli kıldığı bu 
toplantıda açıkça belirmiştir. 

Önümüzdeki Zirve Toplantısından sonra RCD'nin 
canlı, hareketli bir varlık haline geleceğine inanma
mak için hiç b'ir sebep yoktur. 

Biraz da CENTO toplantısına göz atalım : 

Yine bilindiği gibi CENTO kısa adı ile anılan 
«Merkezî Antlaşma Teşkilâtı» 1955 yılında kurulan 
Bağdat Paktının devamından başka bir şey değildir. 
1958 yılında Irak'ta meydana gelen ihtilâl sonucunda 
bu ülkenin pakttan çekilmesi ile «CENTO» adını al
mıştır. Soğuk savaşın hüküm sürdüğü devrelerde bu 
bölgeye yönelmiş tehditlere karşı kurulmuş olan bu 
teşkilât, genel olarak bölgede istikrar ve barışın ko
runması gayesini güder. Bu teşkilâta İran, Pakistan, 
Türkiye, İngiltere ve Amerika dahildir. Kuruluşun 
en yüksek organı Bakanlar Konseyidir, yılda bir de
fa toplanır. 22 nci Bakanlar Konseyi bu sefer Anka
ra'da yapıldı. Gelecek yılın toplantısı da Londra'da 
olacaktır. Bu seferki toplantıya, Pakistan, İran, Ame
rika, Türkiye, İngiltere bakanları katıldılar. Bu böl

geyi ve özellikle ülkelerini ilgilendiren meselelerle, 
milletlerarası önemli konular üzerinde görüş teatisinde 
bulundular. 

Dışişleri Bakanları ayrıca, CENTO'nun iktisadî, 
askerî sosyal, kültürel haberleşme alanlarındaki yıl
lık faaliyetlerini de gözden geçirdiler; yıkıcı çalışma
larla mücadele durumunu incelediler. 

CENTO bu yıl 20 yaşını doldurdu. Geride kalan 
uzun zaman içinde, bu bölgenin barış ve istikrarını 
korumada teşkilâtın katkısı ve etkisi büyük olmuştur. 

Kuruluş maksadına başarı ile hizmet eden CEN
TO'nun bugünkü koşullar altında da geçerli ve ge
rekli lolduğu, bu toplantı vesilesiyle bir kere daha or-* 
taya çıktı. CENTO bu yılki toplantısında bütün üye
lerce hoşnutlukla karşılanan ve iktisadî işbirliğinin 
hızlandırılmasını amaçlayan yeni bir karar aldı. Üye 
ülkeler birbirlerine kendi önemli sorunları üzerinde: 
bilgi verdiler. 

Kıbrıs, Orta Doğu, İran - Irak Anlaşması, Alt Ku 
tadaki durum, Güney - Doğu Asya'dakİ son gelişme
ler, Hint Okyanusu ve İran Körfezinin güvenliği ko
nuları görüşülürken, milletlerarası ilişkiler, bu arada 
genel detant, enflasyon, ekonomik bunalımlar, ener
ji meseleleri de gözden geçirildi. 

Biz, üye devletlere Kıbrıs'taki tutumumuzu ve 
Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı silâh ambargosu 
konusu ile ilgili görüşlerimizi bir kere daha ve ayrın-
tılarıyle belirtmek fırsatını bulduk. Bu meselelerin 
aramızdaki ilişkiler ve ittifakımız üzerindeki etkileri 
üzerinde durduk. Bu konuların çözüme bağlanması 
için yapıcı bir tutum takınmalarını beklediğimize işa
ret ettik. 

CENTO, Türkiye - Iran - Pakistan gibi aralarında 
hiç bir ihtilâf bulunmayan üç bölge devletinin, İngil
tere ve Amerika'nın da katılmasıyle hem kendi, hem 
milletlerarası meselelerini belirli fasılalarla ve açıkça 
münakaşaya imkân buldukları ve savunmalarını kuv
vetlendirdikleri bir kuruluş olarak bölgede önemli bir 
rol oynamaktadır. 

Gerek RCD, gerekse CENTO ile ilgili olarak Hü
kümet Programımızdaki beyanlarımız aynen şöyle 
idî :; 

«Ülkemiz ile İran ve Pakistan arasındaki gelenek
sel bağlar, milletlerimizin birbirleriyle yakınlığını ve 
dostluğunu ifade ettiği gibi, bölge ve dünya istikra
rının da temel taşlarından biri haline gelmiştir. Gerek 
CENTO ve «Kalkınma için İşbirliği Teşkilâtı» gibi 
bölgevî koşullar içinde, gerekse ikili ilişkilerimiz çer
çevesinde kardeş İran ve Pakistan'la her alandaki te-
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mas ve işbirliğimizin kuvvetlendirilmesi uğrunda bü
tün gayretlerimizle çalışacağız.»' 

Programımızda açıkça yerini bulan beyan ve ta
ahhütlerimizin iki ay zarfındaki ilginç sonuçları bu 
uluslararası toplantılarda elde edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi NATO ile ilgili çalışmalarımıza geliyorum :' 
Bilindiği gibi Kuzey Atlantik ittifakı, İkinci Dün

ya Harbinin, yeneni de yenileni de derinden etkileyen 
sonuçları karşısında, savaşı kazanmalarına rağmen, 
yeni tehlikelerle karşılaşmış bazı Avrupa devletlerinin 
ortak savunmalarını teminat altına almak üzere ku
rulmuş bir teşkilâttır. Bu teşkilât, 4 Nisan 1949 ta
rihinde Washington'da 12 devlet tarafından kuruldu; 
daha sonra 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın, 
1965 tarihinde de Federal Almanya'nın katılmasıyle 
üye devlet sayısı 15'e çıktı. 

NATO'nun kuruluş amaçlan şöylece özetlenebi
lir : 

Bütün milletlerin özgürlüklerini, ortak miraslarını, 
medeniyetlerini koruyarak; hukukun üstünlüğüne' say
gı duyarak, demokratik bir düzen ve barış içinde ya
samalarına yardımcı olmak. Bu maksadın sağlanma
sı için, ortak bir savunma sistemi kurmak. Güvenli
ğin korunması uğrunda üye devletlerin bütün güçleri
ni birleştirmek. İşte «NATO»' diye andığımız ortak 
savunma teşkilâtı bu anagayeler üzeninde kurulmuş
tur., 

Bu teşkilâtın en yüksek karar organı Bakanlar 
Konseyidir. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda olmak 
üzere yılda 2 defa toplanır. Mutaden üye devletlerin 
dışişleri bakanlarından oluşur. Önemli devrelerde ve 
istisnaî hallerde, devlet ve hükümet başkanlarının ka
tılması ile de yapılabilir. Bakanlar Konseyi şimdiye 
kadar 55 defa toplandı. Bunun sadece 3'ü devlet ve 
hükümet başkanlarının iştiraki ile, «Zirve Toplantısı» 
halinde vaki oldu. 

Bundan 2 hafta kadar önce Brüksel'de yapılan 
ilkbahar toplantısı da, devlet ve hükümet başkan
ları seviyesinde olmuştur. Bu seferki toplantının zir
veye çevrilmesinin sebepleri, ittifak içerisindeki da
yanışmanın teyidi ve Amerika'nın taahhütleri üzerin
de son zamanlarda bilhassa, Uzakdoğu'da cereyan 
eden olaylar etkisiyle uyanan tereddütlerin izalesi 
maksadına bağlanmıştır. 

Toplantı sonunda bir tebliğ yayınlandı. Bütün 
üyeler, ittifakın kurulmasını gerektiren sebeplerin ge
çerliliklerini muhafaza eylediğinde birleştiler. Arala
rındaki dayanışmanın korunması yolundaki kararlı
lıklarını da belirtililer. Amerika Devlet Başkanı, NA

TO'nun sağladığı güvenliğe, ülkesinin büyük bir de
ğer ve önem verdiğini teyit etti. Amerika'nın NATO 
içinde yüklendiği mükellefiyetleri tam olarak yerine 
getireceği huhususundaki kararlılığını tekrarladı. 

Bu toplantıya katılan Başbakanımız, Konseydeki 
•konuşmasında, ittifaka vücut veren şart ve ihtiyaçla
rın hâlâ devam ettiğine Türkiye'nin de kani olduğu
nu belirtti. İttifak içinde karşılıklı yardımlaşma yolu 
ile savunma tedbirlerinin idame ettirilmesi lüzumuna 
değindi. Türk Hükümetinin savunma ile detantın bir
birini tamamlayan iki kavram olduğuna hangi sebep
lerle inandığını izah etti. Kuvvetli olduğumuz ölçüde 
caydırıcı kalabileceğimize, savunmamızı ihmal eder
sek detantın da zayıflayabileceğine dikkati çekti. De
tantın sadece süper devletler arasındaki ilişkilere in
hisar edemeyeceğini, bütün dünya devletlerini içine 
alan bir vetire olması gerektiğini ifade etti. 

Hükümet programımızda, Kuzey Atlantik İttifa
kının, güvenlik ve siyasî dengenin korunması konusunda 
şimdiye kadar oynadığı rolün, bugünkü durumda da 
değerini devam ettirmekte olduğu inancı açıkça be
lirtilmiştir. 

NATO ile ilgili çalışmalarımız, bu inancın çer
çevesi içerisinde yürütülmüştür. Hükümetimiz, Batı 
Avrupa ile kurduğu ilişkilerin daha da artırılarak ge
liştirilmesi gayretlerine devam edecektir. 

Şimdi Türk - Yunan ilişkilerine ve Kıbrıs mesele
mize geliyorum: 

Makarios'un, Kıbrıs Anayasasını bir kenara ite
rek Türk toplumuna reva gördüğü haksız ve insaf
sız girişimlerin, Yunanistanla olan münasebetlerimizi 
de olumsuz şekilde etkilediği, zaman zaman aramızda 
ciddî bunalımların meydana geldiği cümlece malum
dur. Hükümetimiz böyle bir devrede, yani Türk - Yu
nan ilişkilerinin çok kritik bir duruma girdiği sırada 
işbaşına gelmiştir. Başta, ilişkilerimizin kilit, taşı mev
kiinde olan Kıbrıs meselesi olmak üzere, Ege denizi 
ile ilgili sorunlar, uçuşlar, Adaların tahkimi sebebiy
le muahedelerin ihlâli gibi konular, Türk - Yunan mü
nasebetlerini son bir yıldan beri dönüşü olmayan bir 
noktaya sürüklemiş, getirmişti. Yapılacak şey, soğuk
kanlılıkla, akılcı, gerçekçi, yapıcı bir görüşle bu du
ruma çare aramaktı; böyle yaptık. 

Milletler, komşularını seçme imkânına malik de
ğildirler. Komşuluk, milletler için bir coğrafya kade
ridir. Yunanistan, istesek de istemesek * de, beğensek 
de beğenmesek de komşumuzdur. Türkiye ve Yuna
nistan, evvelâ bu gerçeğin hakkını ve değerini ver
mek durumundadırlar. 
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Tarihte bu yolun örneklen yok değildir. İstiklâl 
Harbinin eşsiz zaferle sona eren safhasında, bozgun 
bir ordunun perişan kaçışını tzmir sırtlarından sey
reden Büyük Atatürk, «Bu macera böylece biter. 
Şimdi Yunanistanla dost olmanın çarelerini arayaca
ğız.» deyince, yanındaki erkân hayrete düşmüş ve 
«Bu kanlı maziden sonra nasıl dost olacağız?» diye 
sormuşlardır. Atatürk'ün cevabı kesindir:» İki mille
tin çıkarı da artık dost olmaktadır.» 

Bir başka örneğe geçelim: Lozan Anlaşması, İt
tifak devletlerinin bazı konulardaki inat ve ısrarları 
yüzünden çıkmaza girip, işler sarpa sardığı bir dev
rede; bir gün rahmetli İnönü'nün Uşi'deki Borivage 
otelindeki odasına habersiz, selâmsız bir zat girer. 
«Genç general; Türkiye'nin, Yunanistan'ın meselele
rine yabancı devletler karıştığı için işler çözülemez 
bir hal aldı. Niçin bu konuları oturup beraberce hal
letmiyoruz. Sana teklif ediyorum: Gel güçlüklerimizi 
beraber çözelim. Var mısın?» der. 

Bu kişi Venizelos'tur. İnönü'nün Ankara'ya da
nışmaya bile ihtiyaç duymadan verdiği cevap, «Va
rım, buyurun» olur. 

Lozan Antlaşması böyle gerçekleşti. Bugün de, 
şartlar değişik olmakla beraber; Türk - Yunan mü
nasebetleri muğlak bir duruma girmiştir. 

Hiç şüphe yok ki, Türk - Yunan ilişkileri yeni bir 
dönüm noktasındadır. Bu tarihî geçişi gözden uzak 
tutmayan Hükümetimiz, bakınız programında bu ko
nuya nasıl yer veriyor: 

«Komşumuz Yunanistan ile aramızdaki bütün iliş
kilerin, her iki ülkenin uzun vadeli menfaatlerine uy
gun bir düzeye çıkarılmasını arzu etmekteyiz. Yunan 
Hükümetince de paylaşıldığını ümit ve temenni et
tiğimiz bu düşüncemizin, desteklendiğini gösteren 
fiilî tezahürlere şahit olduğumuz takdirde, iki ülke 
arasındaki ilişkileri bozan ve âcil çözüm bekleyen so

runların yapıcı, iyi niyetli bir yaklaşımla ele alına
rak, barışçı şekilde sonuçlandırılmalarını mümkün 
görmekteyiz.» 

Hükümetimizin işbaşına geçmesinden itibaren iz
lediğimiz politika, bu ilkelerin uygulanmasından iba
rettir. İhtilâfların barışçı çözüm yolu, müzakereden 
başka bir şey değildir. Allah korusun, silâhlı bir ça
tışmaya bile girişilse, sonunda çözüm yine müzake
re yoluna kalacak, durum masa başında karara bağ
lanacaktır. İş eninde sonunda karşılıklı görüşmelerle 
hallolunacağına göre akıl yolu, bunu çatışmadan ba
şarmaktır. Sonunda Yunanistan da bu yolun isabeti
ne kanaat getirmiş olacak ki, aramızda mevcut bü-
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tün sorunları gözden geçirmek ve mümkün olanı ya
pabilmek için bizimle görüşme arzusu gösterdiler. 
1 7 - 1 9 Mayıs 1975 tarihleri arasında iki Dışişleri Ba

lkanının bir araya gelmesini teklif ettiler. 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Bitsios ile Ro-

ma'da buluştuk. Üç gün üstüste görüşmeler yaptık. 
Müzakerelerimiz, önceden iki ülke uzmanları arasın
da hazırlanmış bir gündem içinde geçti. Bu gündem, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri gölgeleyen 
tüm konuları kapsıyordu. Bunları teker teker ele al
dık. Gündemdeki konuları uzmanlardan kurulu iki 
komisyona tevdi ettik. Biz ikimiz de, Kıbrıs mesele
sini ayrıntılarıyle başbaşa görüştük. Türkiye ile Yu
nanistan'ın Kıbrıs'a yaklaşmaları farklı; ancak, ge
rek komisyonların çalışmaları, gerekse Yunanlı mes
lektaşımla yaptığım başbaşa görüşmeler, gerçekçi, sa
mimî bir hava içinde geçti. İki ülke arasında kop
muş olan diyalog, Roma görüşmeleriyle yeniden ku
ruldu. 

Roma toplantısı, iki ülke arasında devam etmesi 
kararlaştırılan görüşmeler için elverişli bir ortam ya
rattı; her iki taraf, iyi bir başlangıç yapıldığı kanaa
tinde birleşti. Brüksel'de yapılacak NATO toplanışı 
vesilesiyle yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdık. 
Bu fırsattan faydalanarak, her iki ülkenin başbakan
larının da görüş teatilerinde bulunmalarının lüzumu
na inanarak, bu buluşmanın hazırlığı üzerinde de 
durduk. 

Sonradan, Türk Yunan başbakanları arasında ön
görülen Zirve Toplantısı Brüksel'de yapıldı. Bu gö
rüşmede, Roma'da başlayan Türk - Yunan diyalogu 
tescil edildi ve bunun devamı arzusu teyit olundu. 

Ada, Türkiye'nin sebebiyet vermediği olaylar ne
ticesinde, bugün fiilen ikiye bölünmüş'tür. Bu itibarla, 
coğrafî zemine dayalı çift bölgeli bir federasyon ida
resi tek çözüm yolu haline gelmiştir. Hükümetimiz bu 
durumu programında açıkça belirtmiştir. 

İki federe devletten kurulu bir federal hükümet, 
bugün vazgeçilmez bir niteliktedir. Federe devletlerin 
yetkileri, hangi şartlarla kendi bölgelerinde yaşayabi
lecekleri, cemaatler arasında yapılacak çalışmalar so-
nunca, meıkezî hükümetin görev ve yetkilerinin be
lirt ilmesi yi e ortaya çıkacaktır. Türkiye ve Yunanis
tan'ın, cemaatler arasındaki görüşmelere destek, yar
dımcı olmaları, iki hükümet arasında geçen görüşme
lerde karara bağlanmıştır. 

Brüksel'de, Başbakanımızın diğer NATO üyesi 
devlet ricaliyle yaptığı görüşmelerde, müttefiklerimiz, 
«Prensip olarak federal bir sisteme karşı olmadıkla-
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rını; ancak, bugün Ada topraklarının % 40'ını, ge
çim 'kaynaklarının da % 70'irii kontrolü altında bu^ 
lundurari Türk Federe Devletinin nüfusu ancak % 
18'ine sahip olduğunu; bu durumun karşı tarafa ya
şama imkânı bırakmayacağını»' belirttiler. Bu fikirleri 
bize açıklayanlar; («Esasen Türk Hükümetinin, 1 Ka
sım 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Kararının bütün 
prensiplerini kabul ettiğini, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin kontrolü altına alınan yerlerin toprak kazanmak 
gayesiyle değil, birliklerin güvencesini sağlamak ama-
cıyle alındığını ve bu durumun Türkij e hükümetle
rince harekâtın her safhasında ve Birleşmiş Milletler 
önünde tekrar edildiğini ve bugünkü hattın münakaşa 
edilebileceğinin de hükümetlerce kabul edilegeMiğini» 
önel sürdüler. 

Bu iddialara, «Hükümetimizin, mevcut durum dik
kate alınarak ihtilâfa siyasî bir çözüm aranması gö
rüşünü muhafaza ettiği» mukabelesinde bulunul
muştur.! 

Muhterem arkadaşlarım; bu konu, basında ve bazı 
siyasî çevrelerde «Taviz verildi», -•«Taviz verilecek», 
«Toprak alındı, geri verildi»', «Amerika baskı yaptı, 
ibdyun eğildi»1, «Başbakan söyledi, Dışişleri Bakanı 
söylemedi» gibi, hiç bir gerçeğe dayanmayan, spekü
latif Ve kasıtlı iddialarla her gün başka bir versiyon 
icat edilerek tekrarlanıyor. 

Kıbrıs meselesi on yılı aşkın bir zamandır çözüle
meyen, müzmin hale gelmiş bir ihtilâftır. Uzayıp git
mesi, her iki taraf için de, pahalıya mal olacak bir 
duruma gelmiştir. Ancak şurası gerçektir ki; konu 
karşılıklı bir millî dava niteliğindedir. Türkiye'de 
hiç bir hükümet Kıbrıs meselesini, kamuoyunun razı 
olamayacağı bir çözüm şekline götüremez. Hiç bir 
siyasî iktidar, muvafikıyle, mu'halifiyle, devletin mil
letin her kesimini tatmin edecek bir formül bulama
dıkça, konuyu Parlamentonun huzuruna getiremez. 

Bu açık hakikat ortada iken, böylesine hayatî ve 
millî bir meselemizi iç politikanın aracı haline getir -
rnek, cümlemizin titizlikle kaçınmamız gereken bir 
davranış olmalıdır. Konunun güçlükleri vardır. Bün
yesinde çelişkiler mevcuttur. Yunanistan'la iyi başla
mış bir diyalogu alenî şekilde, kamuoyuyla birlikte 
yürütmek mümkün değildir. Karar ve istişareyi ge
rektiren safhalara gelindiğinde, başta sayın muhale
fet liderleri olmak üzere, her türlü .bilgilerin ilgililere 
verileceğinde, hiç kimsenin tereddütü olmamak gere
kir. Nitekim Başbakanımız, Brüksel temaslarında bu 
hususa riayet etmişlerdir. 

Gizli ya da açık politika yürütmek münakaşala
rıyla davanın bizzat kendisine keder getirilmesine hiç 

kimsenin razı olmayacağına kesin inancımız vardn\ 
Muhterem arkadaşlarım, çözüm kararı her ne şeı 

kilde olursa olsun, yine Yüce Heyetinizin oylarıyle 
verilecek, kati netice bu kutsal çatı altında alınacak
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hiç bir ihtilâf ebedî değildir. Kıbrıs işi de gü
nün birinde hallolacaktır. Muhakkak ki, Türk Mille
tinin kabul edeceği, benimseyeceği bir biçimde son 
bulacaktır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bunun şerefi, el'betteki Yüce Milletimizin ve onun 
iradesinin tecelligâhı olan Yüksek Heyetinizin ve 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin olacaktır. Hepimiz 
şu şerefi paylaşmakla iftihar duyacağız. 

Türk - Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen 
diğer bir konu da Ege Denizi sorunlarıdır. Bunların 
arasında bulunan sivil ve askerî uçuşların halli için, 
karşılıklı çalışmalar başlamıştır. Pek yakında Anka
ra'ya gelecek Yunanistan uzmanlarıyle bu konudaki 
müzakerelere devam edeceğiz. 

Karasuları rejiminin komşumuz tarafından tek ta
raflı sorumsuz bir kararla değiştirilmesine ihtimal 
vermiyoruz., 

,«Kıta Sahanlığı» meselesi de, son günlerde hassas 
bir tartışma konusu haline geldi. Bu ihtilâfın millet
lerarası Adalet Divanına götürülmesi; esasen Sayın 
Irmak Hükümeti zamanında ilke olarak kabul edil
miş ve durum Yunanistan'a bir nota ile bildirilmişti. 

Karamanlis - Demirel görüşmelerinden sonra ya
pılan ortak beyanda işaret edilen husus; bu durumun 
teyidinden ibarettir. Ayrıca şu cihetle belirtilmek ge
rekir ki, bu durum Türkiye ile Yunanistan arasında 
daha önceden görüşmeler yapılması ve iki ülke çı
karlarına uygun bir çözüm şeklinin aranması imkân
larını da ortadan kaldırmaz. İki Başbakan böyle bir 
çözüm yolunun aranmasında mutabık kalmışlardır, bu 
araştırmalar bir taraftan devam etmektedir. 

Türk ve Yunan başbakanlarının buluşması, taraf
ların birbirini daha iyi anlamasına da yardımcı ol
muştur. İki başbakan arasında başlayan diyalogdan 
memnuniyet duymaktayız. Bu diyalog havası, Kıbrıs 
konusunda iki tarafta da mevcut güçlüklerin takdirin
de kendisini göstermiştir. 

Brüksel görüşmelerinde ayrıca, Türk - Yunan Dış
işleri bakanlarının zaman zaman toplantılar yaparak, 
mevcut sorunların halli için yapılacak çalışmalarda 
kaydedilen terakkileri değerlendirmeleri ve neticeye 
yaklaşmak için gayret sarf etmeleri de kararlaştırılmış
tır. 
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Şimdi başka bir konuya; Türk - Amerikan ilişki
lerine geçiyorum, 

Cumhuriyet hükümetleri çok uzun yıllardır Ame
rika Birleşik Devletleri ile yakın bir dostluk halinde
dirler. Üyesi bulundukları Ortak Savunma İttifakı 
tçinde sıkı bir işbirliği sürdürmektedirler. Bu ilişki
leri ayakta tutan en önemli dayanak, her iki ülkenin 
de aynı demokrasi ideallerini paylaşmalarıdır. Bu iş
birliği aynı zamanda karşılıklı ortak yararlara dayan
maktadır. Türkiye, NATO ittifakına kendi güvenliği 
bakımından büyük önem veriyor; Amerika, bu itti
fakın savunma gücüne geçerli katkılarda bulunuyor, 
bu suretle kurulan işbirliği her ülkenin de karşılıklı 
yararlarına ve güvenliklerine hizmet ediyor. 

Türkiye, bu işbirliğini karşılıklı saygı ve eşitlik 
ilkelerine ve yardımlaşma zihniyetine dayalı bir şekil
de yürütmek için kendisine düşeni eksiksiz yapmıştır, 
fakat Amerika, otuz yıldır her iki memleketin yarar
larını koruyarak sürüp gitmekte olan bu yakın ilişki
leri ve işbirliğini aldığı «Ambargo kararı» ile ciddî 
surette sarsmıştır. Kongrenin bu tutumunun savun
maya yardımcı olduğunu söylemeye imkân yoktur. 
Hele kongrenin işbirliği ile hiç ilgisi olmayan Kıbns 
konusu ile bu kararı irtibatlandırması, hem Kıbrıs 
meselesini, hem de Türk - Yunan ilişkilerini ziyade
siyle rahatsız edici bir durum yaratmıştır: 

Bu tutum, kendi kendini tahribedici olduğu ka
dar; güttüğü amaç için de ters sonuç vermiştir. Kendi 
kendini tahribedicidir; çünkü, hem Amerika'nın, hem 
Batı savunmasının zararını mucibblmuştur, Türkiye 
de bu zarardan payını almıştır. Güttüğü amaç için ters 
sonuç vermiştir. Çünkü, hem Türkiye'nin millî güven
liğini, hem de Ada'daki Türk Cemaatının durumunu 
tehlikeye sokmuştur. Türkiye'nin savunması hangi 
sebeplerle olursa olsun zayıflarsa, elbette ki, Batının 
savunması de zayıflayacaktır. Bize yapılan askerî 
yardım, topyekûn ittifak savunmasının durumu için 
de büyük önem taşıyordu. Kesilince, binnetice topye
kûn ittifakın da zararına olmuştur. Bu düşünceler 
Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak memleketimize gelen 
Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılarından Mr. 
Hartman'a, CENTO toplantısı vesilesiyle Ankara'ya 
gelen Dr. Kissinger'e anlatıldı. Brüksel'de Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Ford'la Başbakanımız ara
sında yapılan görüşmede de bu konuya değinildi. Baş
bakanımız, ambargo ve yardım kesme kararının Tür
kiye'ye de Amerika'ya da yarar değil zarar getirdiğini, 
böylesine bir kararın mahiyet itibariyle askerî yar

dım meselesinin sınırlarını aştığını Başkan Fo.rd'a açık
ça söyledi. Ayrıca NATO Konseyinde yaptığı konuş
mada da bu durum üzerinde aynı açıklıkla durdu. 

Amerikan Kongresinin kararı yüzünden Türk -
Amerikan ilişkilerinde yaratılan durum, Başbakanımız 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri Başkanına an
latılmış ve Hükümetimizin görüşleri ayrıntılı ve açık 
bir şekilde izah edilmiştir. Ambargo kararı, Ameri
ka'nın müttefiklerine karşı olan taahhütlerindeki 
inandırıcılığı ciddî surette sarsmıştır. Bu durum geniş 
kapsamlı bir siyasî mesele yaratmıştır. Türkiye'ye 
Amerika tarafından yapılagelmekte olan askerî yar
dım. NATO çerçevesindeki Türk - Amerikan işbirli
ğinin anaunsurlarından birini teşkil eder. Amerika'
nın askerî yardım işini Türkiye üzerinde yapmak is
tediği siyasî baskının vasıtası haline getirmek istemesi, 
aramızdaki savunma işbirliğine aykırı, mesnetsiz, teh
likesi bir karardır. 

Muhterem arkadaşlarım, herhangi bir Türk Hü
kümetinin politik baskılara boyun eğmesi hiçbir za
man söz konusu olamaz. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar.) Hele Türk - Yunan ilişkileriyle 
Türk - Amerikan ilişkilerinin birbirleriyle irtibatlan-
dırılması, bu münasebetlerin birbirinin fonksiyonu ha
line getirilmesi tarafımızdan asla kabul olunamaz. 
Böyle bir durumda Amerika'nın da, Türkiye'nin de, 
Yunanistan'ın da zararı olur. Eğer Kongre ambargo 
kararıyle bu ilişkiler arasında bir irtibat kurma yo
luna giderse, Yunanistanla Türkiye arasındaki mesele
lerin çözümüne yardımcı olmak bir yana, iş tersine 
döner, ortaya yeni meseleler çıkar. 

Bu konular, maruzatımdaki sarahat ve üslûp için
de Başbakanımız tarafından Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanına izah edilmiştir. Başkan Ford'u am
bargo kararının zararlarını ve muhtemel inikaslarını 
tamamıyle müdrik bir halde bulduğumuzu, iki ülke 
arasında otuz yıldır devam edegelmiş olan dostluk 
ve işbirliğinin devamının tehlikeye düşmemesi için 
samimî çabalar harcamaya kararlı gördüğümüzü ifa
de etmek isterim. 

Amerika ile olan ilişkilerimizde, Türkiye'nin asla 
sebebiyet vermediği sebeplerle ortaya çıkan bu nazik 
durum üzerinde de, bazı çevrelerin yakışıksız ve so-. 
rumsuz davranışlar içinde bulunduğu maalesef gö
rülüyor. Hükümetimiz, bu konuda açık bir politika 
izlemektedir. NATO'dan çıkmayı tasarlamış ya da 
bunu ambargo konusuyle irtibatlandıran bir duru
ma getirmiş değiliz. Ancak, Hükümet Programımız-
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da da belirttiğimiz gibi, ambargo kararı tashih edil
mediği takdirde, alınacak tedbirlerimiz vardır. 

Bakınız, Hükümet Programında bu konuya nasıl 
yer veriliyor: «Türkiye ve Amerika Birleşik Devlet
leri, son 30 yıl içinde yakın dostluk ilişkileri sürdür
müşler ve gerek karşılıklı güvenlikleri, gerek dünya 
barışı için yararlı olan sıkı bir işbirliği ve karşılıklı 
yardımlaşma içinde bulunmuşlardır. Bu işbirliğinin 
yararlı, etkili olması, aradaki menfaat dengesine iti
na ve ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı esasına riayet 
edilmiş olmasına geniş ölçüde bağlı olagelmiştir. Bu
nun aynı düzeyde devamı ve bu esaslara karşılıklı ve 
aynı şekilde saygılı olmakla mümkündür.» 

Kongre'nin aldığı son silâh ambargosu kararı, bu 
ilişkilerin ve işbirliğinin dayandığı temel felsefeyi 
farklı anlayan bir zihniyetin ifadesidir. Bu karar, 
Amerika Birleşik Devletlerinin kendi yararları arasın: 

da bir öncelik değerlendirmesi bakımından da isabetli 
sayılamayacağı gibi, gerçekleştirmeye yöneldiği amaç 
bakımından da tamamen aksi bir netice vermeye mah
kûmdur. Baskı yoluyle netice almanın, Türk Milletine 
karşı denenecek bir yol olmadığını tarih göstermek
tedir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Kongrenin bu tutumu konusunda, Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin bizimle aynı görüşte ol
masını memnuniyetle karşılamakla beraber, Türk Hü
kümetinin bu karar karşısındaki davranışını fiiliyata 
intikal eden uygulamaya göre tespiti, hem olağan, hem 
de kaçınılmazdır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, bugün
kü hasmane uygulamayı ortadan kaldırmak için sür
dürdüğü çabalar bir sonuç vermezse; kendisine dü
şen sorumluluk ve itidali şimdiye kadar kâfi derece
de göstermiş olan Türkiye'nin, Amerika Birleşik Dev
letleriyle güvenlik alanında sürdürdüğü ikili savun
ma ilişkilerinde durumun gerektiği tedbirleri alması 
kaçınılmaz olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Cumhurbaş
kanımızın tran ziyaretiyle ilgili bilgileri arz edece
ğim: 

Yüksek Heyetinizin de malumları olduğu üzere; 
Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Şah'ının 2 yıl önceki 
memleketimizdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminden he
men sonra vukubulan davetine icabetle, 2 ve 7 Ha
ziran tarihleri arasında iran'ı ziyaret etmiştir. 

Son 2 yıl içinde cereyan eden dış ve iç olaylar, bu 
ziyaretin daha önce yapılmasına imkân vermemişti. 
Bizim Hükümet kurulduktan sonra önemle ele aldı

ğımız meselelerden biri, bu ziyaretin gerçekleşmesine 
çalışmak oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretine, Yüce 
Heyetinizi ve Parlamentoyu temsilen iki parlamen
ter arkadaşımız katıldı ve Dışişleri Bakanlığının uz
manları vardı. Ziyarete, Türk basınını temsil eden 
çeşitli çevrelerin mensupları da katılmış bulunmak
tadır. Ziyaretin gerek resmî safhası, gerek İran için
deki İsfahan ve Şiraz'ı ziyaretle ilgili bölümü, İran 
Hükümetinin gösterdiği çok titiz bir itina ve büyük 
misafirperverlik şartları içinde geçti. 

Bu ziyaret çeşitli yönlerden mâna ve önem taşır. 
Evvelâ, iki Devlet Başkanı kendi bölgelerini ilgilen
diren siyasî durumu ayrıntılarıyle gözden geçirmek 
imkânını buldular. İran'ın değerli Devlet Başkanı, 
İran Körfezi, Hint Okyanusu ve komşulariyle olan 
münasebetlerini ayrıntılı şekilde izah etti. Doğuda ve 
Uzakdoğuda gelişen olaylar hakkındaki görüşlerini 
bildirdi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası meseleler-
deki Türk Hükümetinin görüşlerini, Kıbrıs ve am
bargo üzerindeki düşüncelerimizi etrafı ile izaha fır
sat buldu. Her iki Devlet Başkanı, gelişen şartlar mu
vacehesinde, aynı bölgede yaşayan, aralarında hiçbir 
ihtilâf bulunmayan ve uzun zamandan beri, ananevi 
bir dostluğu sürdürüp gelen Türkiye ile İran'ın ve bu 
meyanda Pakistan'ın, sıkı bir işbirliği içinde yaşama
larını, bugünkü genel şartlar muvacehesinde her za
mankinden daha zarurî, daha ihtiyaç halinde bulduk
larını, birleşerek ifade ettiler. 

Cumhurbaşkanımız, millî davamız olan Kıbrıs'a 
İran Hükümetinin her zaman gösterdiği yakın ilgi ve 
desteği şükranlarıyle belirtti. İran'ın da, dünya sorun
ları üzerinde, Türkiye'ye muvazi görüşleri olduğunu 
memnuniyetle tespit etti. Bu ziyaretin siyasî önemi 
yanında, onun kadar ve belki ondan daha ağır ba
san yönü, ekonomik olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, İran gittikçe gelişen ve bu 
yıl 30 milyar doları bulacağı anlaşılan petrol gelir
leri muvacehesinde, büyük bir kalkınma çabası için
dedir. İran'ın bu yıl 10 milyar dolarlık ithalât yapa
cağı anlaşılmaktadır. Limanları, Sovyet Rusya üze
rinden bazı güçlüklerle teminine çalışılan transit nak
liyatı, İran'ın ihtiyacı olan malları memleketine za
manında getirebilmesine elverişli değildir. Hele bu 
Benderabbas Limanına gelen malların, İran'ın deği
şik coğrafî bölgelerine şevki ayrı bir sorun teşkil et
mektedir. 

Rusya üzerinden şimendifer nakliyatında, hatla
rın genişliklerinin birbirlerine uymaması ayrı tahmil 
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ve tahliye masrafları çıkarmakta, İran'ın işine gel
memektedir. Bu itibarla, İran, ithalâtının önemli bir 
kesimini Türk kara ve demiryollarından faydalanmak 
suretiyle gerçekleştirme ihtiyacı ve arzusu içindedir. 

Türkiye, bu transit yollarını, İran'ın ihtiyacı se
viyesine çıkarmayı arzu ettiğini, esasen doğu kalkın
ması çerçevesinde, doğuda liman ve yolların ihyası 
için, kendisinin de plana girmiş hedefleri bulunduğu
nu, ancak buna âcil bir priyorite vermek için İran'ın 
katkısı gerektiğini belirtmiştir. 

Daha İran ziyaretimiz başlamadan 
ye'den karayolları, limanlarla ilgil 
uzmanlardan mürekkep bir heyet, 
fından İran'a ilzam edilmiş, önhazjrl 
o heyetin avdetinden sonra, daha 
eksperlerden kurulu bir ikinci heyet 
gönderilmiş ve gerekli hazırlıklar 

Bunların neticesinde, İran'la, 
leyebileceğimiz anlaşmalar yaptık. 

evvel, Türki-
teknisyenler ve 

Hükümetimiz tara-
ıklar yapılmış, 

ksek derecedeki 
tekrar İran'a 

ılmıştır. 
bölümde özet-

yap 
dört 

Biri, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması; 
İkincisi; bir tutanak; 
Üçüncüsü; ortak komisyonun faaliyete geçmesi

ne ilişkin mektup teatisi; 
Dördüncüsü; savunma sanayiine ilişkin faaliyet

lerle ilgili mektup teatisi. Bunları kınaca, huzurunuz
da izaha çalışacağım, 

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması: Bir 
çerçeve, tabir caizse, bir petek anlaşmasıdır. İran'la 
yapacağımız her türlü işbirliğinin genel şartlarını ve 
prensiplerini tespit etmektedir. Taraflar bu anlaşma
larda, bu işbirliğinde vazgeçilmez birtakım prensipler 
içinde hareket edeceklerdir ki, işte bu, '«prensip an
laşması» «çerçeve anlaşması», «petek anlaşması» de
diğimiz anlaşmadır. «Türkiye ne taahhüt ediyor; 
İran ne taahhüt ediyor; bu vecibeler nasıl yerine geti
rilecek?» bu anlaşmalarda belirtilmiştir. 

İkincisi, tutanak: Yani, «Bu peteği ne ile doldura
cağız? Ne koyacağız içine, hangi mevzular girecek?» 
Onlar tespit edilmiştir. Bu sahalar, sanayi, tarım, tu
rizm, altyapı inşaat ve ticaret sahaları olarak belirtil
miştir. 

Tutanakta, Türkiye üzerinden transit nakliyatı, 
depolar ve bunlara ilişkin diğer tesisler, transit nak
liyatı hizmetleri, tabiî gaz nakli, hampetrol ikmali ve 
enerji alışverişi, ortak nakliyât şirketleri, tarımsal iş
letmecilik ve tarımsal sanayi projeleri, teknik, hizmet
ler, besin maddeleri ve diğer malların, ikmali, ban
kacılık, sigortacılık işleri öngörülmüştür. 

Teati ettiğimiz mektupların ilki, bu anlaşmanın 
uygulanması için kuracağımız komisyonların faaliyet
leri hakkındadır. İran, artan petrol geliri ile bir ikti
sadî hac haline geldiğine göre, bu ilişkileri İktisat ve 
Maliye Nezareti takip ediyor; ancak, İran'ın Devlet 
Başkanı, bu vekâletin çok yüklü ' olmasına binaen, 
Türkiye işleri için özel bir sekreterya ve komisyon 
teşkilini öngörmüş ve Ticaret Vekilini bu konuya 
memur etmiş ve Türk işleriyle ilgili komisyonun üye
leri, daha biz İran'da iken tespit edilerek kurulmuş
tur. 

Anlaşmaların yürürlük şartı Meclislerin tasdikine 
bağlı olduğu için, teati ettiğimiz mektup, bu komis
yonun faaliyetini tasdik keyfiyetinin elinden kurta
rarak, tasdiki beklemeden uygulama için gerekli ih-
zarat , proje yapılması ve hazırlıkların hemen başla
ması maksadına matuftur. 

Diğer mektup, her iki Devlet Başkanının müza
kere sırasında ortaya attıkları savunma sanayiinde 
işbirliği imkânlarının, uzmanlarca vakit geçirmeden 
araştırılarak tatbik sahasına konulmasını sağlamak 
gayesiyle yapılmıştır. 

Türkiye, İran ve transit nakliyatı için geliştirece
ği liman ve yolları tesis ve hizmete açık tutmayı, İran 
da, bu tesisler için gerekli kredileri elverişli faizlerle 
vermeyi yüklenmiştir. Elverişli faiz, projelere göre 
ayrı ayrı tespit edilecektir. 

Altyapı, enfrastrüktür projeleri için tavan faiz 
% 2,5'dur. Diğer tesisler için % 4'tür, 'ticarî ortak 
teşebbüsler için c/c 8'dir. Rakamlar tavandır. Her 
projenin tatbik kabiliyeti ve kompetitif olmasına gö
re faiz hadleri, müzakereye, bu tavanların altında 
tabi tutulabileceklerdir. 

İran'la yapılan iktisadî anlaşmalar, bizim değer
lendirmemize göre büyük önem taşımaktadır. Kom
şumuzun artan malî gücü ve artan transit ihtiyacı, 
karşılıklı iyi bir işbirliği imkânını doğurmuştur; iyi 
niyetli, yapıcı, ortak çıkarları koruyucu noktalarda 
birleşilebilmiştir. 

Bendeniz, 60 günlük Hükümetimizin kısa ömrü 
içinde gelişen siyasî dış politika ile ilgili faaliyetleri 
özetlemeye ve huzurunuzda izaha çalıştım. Bazı çev
relerin kasıtlı girişimlerine rağmen muhalefet par
tilerimizin olumlu, itinalı ve ihtiyatlı tutumunu mem
nuniyetle müşahede etmekteyiz ve devamını temenni 
etmekteyiz. 

Maruzatımda eksik kalmış veya tavzihi gerektiren 
bir husus varsa, emirlerinize amade bulunacağım. 

Yüce heyetinize saygılarımı arz ediyorum. (A. P., 
M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aynı konuyla ilgili olarak Demokratik Parti Gru-

pu adına Sayın Vedat Önsal. 
Buyurunuz Sayın Önsal. 
D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dış politika konularımızda çok ciddî ve çok 
önemli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler, Türk 
Devletinin güvenliğini ve geleceğini alâkadar edecek 
derecede büyük bir ciddiyet kazanmıştır. Bu bakım
dan, Hükümetin dış politika konularını Meclise ge
tirmesinin ve Meclisimizin bu konuya dikkatle eğil
mesinin gereğine inanıyoruz. Bu gereği, bundan önce 
defaatle ortaya koymuştuk. Bu sebeple, Hükümetin, 
dış politika konularında izahat vermesini memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Ancak, biraz evvel konuşan Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangil'in, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Dışişleri Bakanı olarak mı konuştuğunu, yoksa bir 
dış politika yorumcusu olarak mı konuştuğunu anla
yamamış bulunmaktayız. 

Hadiselerin süratle akışı karşısında bu izahatın 
gecikmiş olduğunu da ifade etmek isterim. Türk Dev
letinin bekası ve geleceği bakımından büyük önem 
taşıyan bu konu çok daha önce Meclislerimizde mü
zakere edilerek ortak bir görüşün tespiti gerekirdi. 

Sayın Dışişleri Bakanının, İran seyahatine iştirak 
etmiş olması da, bu gecikmenin mazereti olamaz. 
Zira, Hükümet adına Sayın Başbakanın bu izahatı 
vermesi, konunun ağırlığına daha uygun düşerdi. He
le, Sayın Dışişleri Bakanının bu izahatını dinledikten 
sonra, bunun gereğine bir defa daha inanmış bulunu
yoruz. 

Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin müzake
relere iştirak etmeyeceği konusundaki beyanlarını da 
anlayamadığımızı ifade etmek isterim. Mesele, elbet
te gündem dışı bir konuşmayla geçiştirilemeyecek ka
dar önemlidir ve bu izahat gecikmiştir de. Ancak, 
Meclisimiz izahatı kâfi görmezse, genel görüşme, 
Meclis Araştırması ve hatta gensoru gibi denetim yol
larına başvurabilir. Genel görüşme, Meclis araştır
ması ve gensoru talep etme hakkı ise, gruplar için her 
zaman mevcuttur. Bugünkü izahattan sonra Demok
ratik Parti Grupu bu konudaki tutumunu tespit ede
cektir. 

Sayın Başbakanın muhalefet liderlerine bilgi ver
me konusunda da gecikilmiş olduğu kanaatini taşıyo
ruz. Millî davalarda, iktidar ile muhalefetin tam bir 
işbirliği içinde olması lüzumuna inanıyoruz. Ancak 
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bu yoldan Türkiye'nin menfaatlerini en iyi şekilde 
korumak mümkün olabilir. Bugüne kadar Türk Mil
leti bunun çok güzel misallerini vermiştir, daima da 
başarılı olmuştur. Bu sefer, Devletimizin karşı karşı
ya bulunduğu tehlikeler evvelkilerden küçük değil
dir. Dış politikada birlik ve beraberlik mutlaka sağ
lanmalıdır. Ancak, bu konuda en büyük sorumluluk 
ve gayret iktidara düşmektedir. 

Şu hususu da esefle belirtmek isterim: Bugüne 
kadar iktidar, böyle bir işbirliğini gerçekleştirmek 
yolunda bir gayretin içinde görülmemiştir. Hatta, dış 
politikada iktidar partilerinin ortak bir politika tes
pit ederek müşterek bir çalışma içine girememiş ol
dukları endişe ile müşahede edilmektedir. Hükümet, 
evvelâ kendi içinde bir vuzuha varmalı ve politika
sını tespit etmelidir. 

İktidarın görüşü ortaya çıkmadan, muhalefetin 
desteği elbette söz konusu olamaz. Hükümeti teşkil 
eden partilerin, özellikle dış politika konularında ve 
Kıbrıs meselesinde farklı görüşlere sahibolduğu ka
muoyunca bilinmektedir. Meselâ, iktidarın Millî Se
lâmet Partisi kanadı, Kıbrıs'ın tümünün fethedilmesi 
gereğini çok tekrarlamıştır; Millî Selâmet Partisinin 
de aynı şekilde düşündüğü bilinmektedir. Adalet Par
tisinin ise, Kıbrıs konusundaki görüşleri bugüne ka
dar açıklıkla ortaya konulmuş değildir. Ortak Pazar 
için de aynı şeyler tekrarlanabilir. 

Koalisyon ortaklarının farklı görüşlerde olmaları 
normaldir; ancak, bir Hükümetin mesuliyetini yük
lendikten sonra, bir ortak çizgide birleşilmiş olun
ması gereklidir. Bu ortak çizgi nedir? Hükümet bunu 
ortaya koyamamıştır; bu yüzden kamuoyunda ciddî 
tereddütler ve kaygılar vardır. Müşterek politikanın 
açıklıkla belirlenmemiş olması ise, dış dünyadaki et
kinliğimizi büyük ölçüde azaltmaktadır. Durumun her 
geçen gün biraz daha ciddîleşmesinin ve tehlikenin 
büyümesinin önde gelen sebebi budur. Türk Devleti
nin bekasını ilgilendiren bu çok ciddî konuda Hükü
meti açıklığa davet ediyoruz. Kaybedilen zaman, Dev
letimize çok şey kaybettirmektedir. Tehlike her gün 
biraz daha büyümektedir. Kararsız hükümetlerin ba
şarılı olduğu görülmemiştir. Hükümetin kararsız ve 
vuzuhsuz tutumu yüzünden Devletimiz zarara uğrar
sa, bu Hükümetin tarih ve millet huzurundaki sorum
luluğu çok büyük olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 20 Temmuzda ve 14 Ağus
tosta yapılan iki askerî harekât neticesi, Kıbrıs mese
lesi yeni bir safhaya intikal etmiştir. Bu harekât sıra-
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sında Türk Milleti büyük millet olduğunu bir defa 
daha ispat etmiştir. Millî gururumuzun incinmesi kar
şısında, nasıl bir araya gelerek tam bir birlik ruhu 
içerisinde hareket edilebildiğini bütün cihana ispat 
etmiştir. Bu tarihe kadar Kıbrıs olayları, gerek Tür
kiye için, gerek Kıbrısla soydaşlarımız için bir hu
zursuzluk kaynağı olarak devam ediyordu. Kıbrıs'
taki Rum ve Yunan işbirliği 15 Temmuz darbesi ile 
kesin bir Enosis'in eşiğine ulaşmıştı. 15 yıllık sürede 
Türk hükümetlerinin gösterdiği iyiniyet ve barışçı tu
tum, dış çevrelerce ve özellikle Rum ve Yunanlılarca 
yanlış tefsir ediliyordu. Türk Milletinin ve Türk Or
dusunun gücü hakkında yanlış kanaatler yaygın bir 
hale geliyordu; Türk Ordusu Kıbrıs'a çıkamaz; çık
maya kalksa bile Amerika mani olur» propagandaları, 
Johnson'un mektupları milletimizi derinden yaralı
yordu; ama, Türk Ordusu Kıbrıs'a çıktı, süngüsünün 
ucu ile de hududu çiziverdi. Adada ne kadar fesat yu
vası varsa hepsini söndürdü. O günlerde millî birlik 
ve beraberlik havasını bütün Türk Milleti gururla te
neffüs ediyordu ve en büyük güven kaynağı ordusu
nun başarısını hep birlikte candan ve gururla kutlu
yordu. O günden bugüne bir yıla yakın zaman geçti, 
Kıbrıs'ı emin bir statüye kavuşturmak, Ordunun za
ferini perçinlemek için gerekli diplomatik çalışmala
rın hâlâ başarıya ulaşamamış olduğunu milletçe ve 
üzülerek görüyoruz. 

Hükümet bu konuda çok dikkatli ve basiretli ha
reket etmek mecburiyetindedir. Askerî alanda ve 
kanla kazanılanların masa başında kaybedilmesi, mil
letlerin hayatında kapanması imkânsız derin yaralar 
açar. 

Hükümete bu noktada büyük sorumluluk düş
mektedir. Millet endişe içindedir, kapalı kapılar arka
sında neler döndüğünü bilmek istemektedir. 

Son NATO toplantısı dolayısıyle Sayın Başbakanın 
Brüksel'de yaptığı temaslar endişeleri daha da artı
rıcı mahiyette görülmektedir. Bu toplantıdan sonra 
müttefik ülkelerin yetkililerinin yaptıkları açıklama
lar, bu gerçeği bütün çıplaklığıyle ortaya çıkarmıştır. 

Yunanistan'la olan meselelerimizde hür dünyanın, 
her geçen gün biraz daha Yunanistan tarafına kay
dığı görülmektedir. Gerek «Kıbrıs» meselesinin ve 
gerekse «Ege kıta sahanlığındaki haklarımız» mese
lesinin dünya kamuoyuna intikalinde Yunanistan dip
lomasisi büyük ölçüde başarılı olmuştur. 

Amerikan silâh ambargosu devam etmektedir. Ba
zı komünist ülkeler dahil olmak üzere, dünyanın he
men her ülkesine silâh satan Amerika Birleşik Dev

letleri, müttefiki Türkiye'ye silâh satmamaktadır. Da-. 
ha önce, silâh ambargosunun kaldırılmasını savunan 
ve Amerikan Kongresinin aldığı ambargo kararını 
ağır şekilde tenkit eden Kissinger dahi ağız değiştir
miştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim 
ise bir Yunan diplomatı ağziyle konuşmaya başla
mıştır ve Sayın îhşan Sabri Çağlayangil'in biraz ev
velki izahatını, gerek Waldheim ve gerekse Kissinger' 
in son demeçleri tekzip etmektedir. 

Silâh ambargosunun yanında, ekonomik ambargo 
uygulanmasına da başlanacağı belirtileri ortaya çık
maya başlamıştır. Dost ve müttefik olarak bildiği
miz hür dünya ülkeleri, Türkiye'yi her yönüyle tam 
bir yalnızlığa itme eğilimindedirler. Bu yoldan da Yu
nanistan'ın isteklerinin Türkiye'ye zorla kabul ettiri
leceği hesapları yapılmaktadır. 

NATO ve Ortak Pazar camiasında Türkiye'nin 
yeri, gizli ve açık pazarlıklara konu olmaktadır. Ortak 
.Pazar, birkaç gün önce Kıbrıs'ın tek mümessili ola-: 
rak Makarios'u ve onun idaresini kabul etti. Maka-
rios yönetimiyle, Dışişleri Bakanları düzeyinde Or
taklık Konseyi toplamayı kararlaştırdı. Türk Federe 
Devletinden bahis bile yok. Hükümetimiz, Ortak Pa
zar ülkelerinin bu kararı almaması yolunda evvelce 
çaba sarfetmişti. Ancak, bu çok aleyhte karar alın
dıktan sonra Hükümetimiz susmayı tercih ediyor. Bu 
kolay kabulleniş, Ortak Pazar ülkelerini bile şaşırt
mış durumda. 

Bundan böyle, Türkiye'nin itirazları, Ortak Pazar 
nezdinde elbette ciddiye alınmaz Hükümet niçin su
suyor? Şimdi de Yunanistan, Ortak Pazara tam üye 
olmak için müracaat etti; kabulü halinde Ortak Pa
zar ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumları daha da 
sertleşecek ve Türkiye'nin menfaatleri haleldar ola
caktır. Hükümetimiz ne düşünüyor, ne yapmak ta-
savvurundadır? Yoksa, evvelce olduğu gibi, yine eli 
kolu bağlı olarak oturacak mıdır? Bu konularda süratle 
bir açıklık getirilmelidir. 

Silâh ambargosunun başlamasından bu yana ay
lar geçmiş olmasına rağmen, Türkiye mukabil ted
birler konusunda tam bir hareketsizlik içine girmiş
tir. Boşuna geçirilen bu süre, alabileceğimiz muhte
mel tedbirleri tesirsiz hale getirebilmek konusunda 
Amerika Birleşik Devletlerine zaman kazandırmıştır. 
Ambargo devam etmektedir ve devam edecek gibi 
görünmektedir, Bu noktada Sayın Dışişleri Bakanının 
evvelce sarf ettiği bazı ihtiyatsız sözler zihinleri tır
malamaktadır. Sayın Dışişleri Bakanının New-York 
Times Gazetesi muhabirine vermiş olduğu demeçte, 

— 583 — 



M. Meclisi B : 88 12 . 6 . 1975 O : 1 

«Ambargo yüzünden Türk Silâhlı Kuvvetleri, ihtiyat 
tedbiri olarak, manevraları bile yapamaz hale gel
miştir» dediği basınımızda... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Öy
le demedi, öyle demedi, yalan söyleme, doğru konuş. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Sabredin, sa
bır buyurun efendim. 

Okuyacağım sabret. 
BAŞKAN — Sayın Eker... 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bir kere din

lemesini öğren. 
BAŞKAN — Sayın Eker, yerinizden müdahale 

hakkı yok biliyorsunuz. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bir kere din

lemesini öğren, dinlemesini. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen kimsin be, 

ne konuşuyorsun? Ahır mı burası? Terbiyesiz adam. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum, rica 

ediyorum efendim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Arkadaşımız 

dinleme adabına birazcık sahip olsa... 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sen

sin terbiyesiz, yalan söylüyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Eker, rica ediyorum efen

dim. Çok istirham ediyorum. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Terbiyeden 

yoksun, her türlü adaptan yoksun, böyle konuşur, 
başka türlü konuşmaz. 

Efendim, deminki cümleyi bir defa daha okuyo
rum, sabır buyursunlar, dinlesinler ve ne kadar hata 
yaptıklarını, terbiye hudutlarını ne kadar aştıklarını 
anlayacaklardır. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ter
biye hudutlarını sen aşıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Eker. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Sayın Dışiş
leri Baknının New - York Times Gazetesi muhabiri
ne verdiği demeçte, «Ambargo yüzünden Türk Si
lâhlı Kuvvetleri, ihtiyat tedbiri olarak, manevraları 
bile yapamaz hale gelmiştir» dediği basınımızda yer 
almıştı. Sayın Çağlayangil, bilâhara durumu tavzih 
etmiş ve şöyle söylediğini iddia etmişti: - anlıyabili-
yor musunuz söylediğimi arkadaşım - «Silâhlarımız 
Amerika Birleşik Devletleri standartlarına göre dü
zenlediği için, bunların teçhizat ve yedek parça ihti
yacının giderilmesi, ambargo dolayısiyle uzun müd
det uzar ve stoklar erirse, manevra yapılmasının güç-
leşeceğ'ni ifade ettim.» 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in tavzihi budur. 
Şimdi, Sayın Bakana soruyorum; bu beyanı verdiği

nizden bu yana iki ay geçti. Silâh ambargosunun de
vam edeceği de belli olmuştur. Tedbiriniz nedir? Bu 
ihtiyatsız ve talihsiz beyanınızdaki görüşleri taşıma
ya deva mediyor musunuz? Kamuoyunda, ordusunun 
gücü hakkında tereddütler uyandıracak beyanlar, so
rumlu devlet adamı cidiyetiyle bağdaşır mı? 

Değerli milletvekilleri, Demokratik Parti olarak, 
Kıbrıs meselesi iîe, Türk - Amerikan ilişkilerinin bir
birinden ayrı tutulması gereğine inanıyoruz. Ancak, 
Amerika'nın, Türk - Yunan münasebetleri ile, Türk -
Amerikan münasebetlerini birlikte ele aldığı, Kissin-
ger'in son beyanı ile de açıklik kazanmıştır. Sadece 
Amerika değil, dış politikalarında Amerika ile birlik
te hareket eden ülkeler dahi, Türk - Yunan meseleleri
ne Yunanistan'ın bakış açısı ile bakmaktadırlar. Böy
le bir ortamda, dış politika meselelerimize iktidar ve 
muhalefet olarak birlikte sahip çıkmak mecburiyetin
deyiz. 

Dış politikamızda ortaya çıkan, devlet ve millet 
hayatımızı tehdit eden zorlukları müştereken göğüs-
lemeiiyiz; ancak, açıklıkla söylemeliyiz; bir tarafta 
cepheci partiler, diğer tarafta sol muhalefet tam bir 
tartışma ve gerginlik ortamı yaratmışlardır. Karşı
lıklı sert suçlamaların ve tahriklerin geniş halk kitle
lerine yayılması yolunda elden gelen her şey yapıl
maktadır. 

Böyle gergin bir vasatta Türkiye'nin karşı karşı
ya bulunduğu büyük tehlikeler de dikkate alınırsa, 
meselelerimize çözüm yolu bulunamayacağı kolaylıkla 
anlaşılır. Bunun zararını ise Türk milleti çekecektir. 

Hepimiz için önde gelen mesele, devlet ve millet 
hayatımızın birlik içinde devamını sağlamak ve hür 
demokratik dünyadaki yerimizi şerefle korumaktır. 
Dış politika konularında Hükümeti açıklığa davet edi
yoruz. İktidar partilerinin NATO ve Ortak Pazar ko
nularında, Kıbrıs meselesinin hallinde tespit ettikleri. 
bir ortak görüş var mıdır? Varsa, bu ortak görüş ne
dir? Önce Hükümet kendi içinde bir görüş birliğine 
varmalı, böyle bir birliğe varmışsa bunu kamuoyuna 
açıklamalıdır. 

Bu açıklığı, özellikle Kıbrıs konusunda ve vakit 
geçirmeden getirmelidir. Dış politikada büyük güç
lüklerimiz vardır ve bunların milletimizden gizlenmesi 
yanlış yorumlara ve istismarlara yol açmaktadır. 

Hükümet, dış politika konularına ve özellikle Kıb
rıs me-elesine cesaretle eğilmelidir. Meseleleri zama
na terk etmek hayır getirmez; aksine, meseleleri kör
düğüm haline getirir. Hükümeti, bugüne kadar izle
diği kapalı ve gevşek politikadan süratle vazgeçmeye 
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daveî ediyoruz. Artık kaybedilecek zaman kalma
mıştır. Kıbrıs meselesi dalgalanmalara terk edileme
yecek kadar önemlidir ve Türk Devletinin geleceğini 
yakından ilgilendirmektedir. 

Sol muhalefetin takip edeceği politika elbette ken
disini ilgilendirir. Biz sağ muhalefet olarak milletçe 
karşı karşıya bulunduğumuz zor meselelerde Hükü
mete yardımcı olmak istiyoruz. Ancak, Hükümetin 
de açık ve cesur bir tutum içine girmesi elbette lüzum
ludur ve önde gelen şarttır. 

Kıbrıs davası millî bir davamızdır. Mehmetçik, 
Kıbrıs'ta büyük bir başarı kazanmış ve Türk Dev
letinin şerefini yüceltmiştir. Bu başarı' siyasî alanda 
tamamlanmalıdır. Bu konuda el birliği ile hareket et
mek lüzumuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, içte ve dışta zor ve çetin 
meselelerle karşı karşıya bulunuyoruz. Milletlerarası 
dostluk ve ittifakların yeterince işlemediği bir ger
çektir. Dostluklar ve ittifaklar tek taraflı gayretle ayak
ta duramaz. Karşılıklı istekler, karşılıklı sadakatle bü
tünleşir ve ittifaklar bu bütünlük içinde varlığını de
vam ettirir. Yeni dostlar ve yeni ittifaklar peşinde 
koşma ihtiyacını belirten ve memleketimizi başka bir 
dünyanın gölgesine sürüklemek isteyen propaganda
lar, vyeni gerekçelerle her geçen gün gelişmekte ve 
daha yaygın bir hale gelmektedir. 

Aklımızı başımıza toplamalıyız. İçte ve dışta karşı 
karşıya bulunduğumuz meseleleri, bir akıl ve itidal 
ortamında çözmek için elbirliği etmeliyiz. Birbirimizi 
iyi dinlemeli ve iyi anlamalıyız. Devlet ve millet var
lığımız her değerin üstündedir. İnanılır bir dost ve 
güvenilir bir müttefik arayanlar, inanılır bir dost ve 
güvenilir bir müttefik olma yolunda daha müessir 
çareler bulmalıdırlar. Kendi içinde meselelerini kör-
döğüşü haline getiren bir topluma, dostlarının ve 
müttefiklerinin yapacağı fazla bir şey olamaz. Millî 
bünyemizde sağlayacağımız birlik ve tesanüt mima
risi dış politikamızın en sağlam teminatıdır. 

Biz Demokratik Parti olarak, iç politikada iktidar 
gruplarıyla sol muhalefet arasındaki sert, hırçın ve 
millî varlığımızı hırpalayıcı istikametteki sürtüşmele
ri kaygı ile izliyoruz. Demokratik tartışma zemini 
çürütülürse, bu zeminde yapılacak müsabakada kaza
nan da, kaybeden de zarar görecektir. Parlamento
muzla, Hükümetimizle, partilerimiz ve bütün Anaya
sa kuruluşlarımızla, demokratik anayasa kurallarının 
çizgisi içinde kalmak, millî meselelerimizi millî bir 
değerlendirme ölçüsü içinde ele almak mecburiyetin
deyiz. 

Bünyesinde Anayasa Mahkemesi olmayan. Danış-
taysız, Yargıtaysız ve üniversitesiz bir devlet düşün
mek ve anayasa kuruluşlarını vatandaş gözünden dü
şürmek isteyen propaganda da yanlıştır. Bu anayasa 
kuruluşlarını, kendi partisini destekleme derneği ola
rak görmek ve göstermek de yanlıştır, hatta tehlikeli
dir. Millî birlik, milletçe ortak değerler etrafında bir
lik demektir. Milletimizin hukukuna, manevî ve mad
dî ortak değerlerine hep beraber sahip çıkmalıyız. İç 
düzen ve istikrarı sağlam temellere dayalı olmayan 
toplumların dış politikada yapıcı ve tesirli sonuç
lara ulaşamayacağı bir gerçektir. 

İşte, Amerika'nın koyduğu silâh ambargosu de
vam ediyor. Biz istediğimiz kadar, «Kıbrıs meselesi 
başka, Türk - Amerikan münasebetleri başka; bunla
rı birbirine karıştırmayın» diyelim; biraz evvel sayın 
Dışişleri Bakanının dediği gibi, demek yetiyor mu, 
inandırabiliyor muyuz, inandırıcı olabiliyor muyuz. 
tesirli sonuçlar doğuyor mu? 

Sayın Dışişleri Bakanı, «Ambargo devam ederse 
Türk Ordusu manevra bile yapamayacak hale gelir» 
diyor. İşte, ambargo devam ediyor, şimdilik kalka
cağı da yok, yahut da Kıbrıs'ta vereceğimiz taviz 
şartına bağlı. Kissinger böyle söylüyor. Ne yapaca
ğız, tedbirleriniz nedir? Batı Almanya ve İngilete de 
bu konuda sağır bir politikayı tercih ediyorlar. Hü
kümet ne düşünür, bilinmez. Sol muhalefet pusuya 
yatmış; Hükümet bir hata işlese de, şunu iç politika
da sermaye yapsam. Bizim edindiğimiz intiba bu. Bu 
ortamda dış politikada bir tek adım dahi atamayız. 

Başbakan Brüksel'e gider, heyete iktidar millet
vekilleri alındığı halde, bir tek muhalefet temsilcisi 
alınmaz. Brüksel'e giderken muhalefetle temas etme 
ihtiyacı duyulmaz. Kendi memleketinde, kendi mu
halefet çevreleriyle bir temas ve uzlaşma zemini ara
ma gereği duymayan bir Hükümetin, dış politikada 
bir müessiriyet sağlaması zordur. Dost ve düşman dün
ya kamuoyu bizi iktidar ortakları açısından değil, ik
tidarı ve muhalefetiyle topyekûn Türkiye açısından 
ele alır. 

Türk - Yunan münasebetlerine ve özellikle Kıb
rıs meselesine, bazı dost ve müttefik ülkeler Yunanis
tan açısından bakıyor ve Yunan ağzıyle konuşuyor. 
Biz açık söyleyeceğiz, bize sorulan soru şudur: (Bi
raz evvel Sayın Dışişleri Bakanı ifade ettiler) «Kıb
rıs'ta ı% 18 Türk var; % 40 toprak ve % 70 servet 
elinizde; ortak bir çözüme ulaşmak için ne yapacak
sınız?!» 

Üzerinde durulan soru budur. Önemli bir soru
dur. Cevabınız nedir ve ne olmalıdır? Vatandaş hu-
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zurunda söylenen «Fatihli, Mücahitli» nutuklar bir 
yana, ne yapacağız? «Ben aldım, sen verdin» kavgası
na mı sürükleneceğiz; yoksa, bunu millî ve hayatî bir 
mesele olarak ele alıp, milletçe göğüslemenin yolları
nı mı arayacağız? 

Biz Demokratik Parti olarak, bu meseleleri ve 
tekmil dış politikamızı millî bir açıdan ve milliyetçi 
bir inançla ele almak gereğine inanıyoruz. 

Hükümet şimdiye kadar bu ihtiyacı duymadı. 
Bundan sonra da ne yapacağını açıklıkla bilemiyo
ruz? Hükümet açık, cesur ve müessir bir dış politika 
izlemelidir. Biz bu yolda her türlü istismarın karşı
sında ve Hükümetin yanında olacağız. Mesele, sade
ce iktidar ve muhalefet meselesi değil, mesele millet 
meselesidir. 

Demokratik Parti grupu adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar). 

mağa mecburuz. Daha dün, kimlerin yâr, kimlerin 
ağyar olduğunu gün ışığına çıkarmıştır. Ak günlerin 
hayali içinde olmak kâfi değil, kara gün dostunu iyi 
öğrenmek zorundayız. 

Bütün dünyaya telkin edilmek istenen detant po
litikasına güvenilmesini mahzurlu bulmaktayız. Şu 
andaki zahirî durgunluğun yeni bir fırtınaya gebe ol
madığını kimse iddia edemez. Dünya hegemonyası 
kurma ihtirası içinde bulunan süper devletlerin alda
tıcı telkinlerine güvenemeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, istiklâli garanti edilmiş 
devlet, detant politikasına güvenen devlet değil, ken
di öz gücüne, kendi sanayiine güvenen devlettir. 

Bundan dolayıdır ki, Millî Selâmet Partimiz, 
kurulduğu günden bu yana, «Sanayide millî hamle,» 
«Kendi motorunu kendin yap,» «Uçak sanayii ve 
harp sanayii» gibi sloganları, ulaşılması elzem hedef
ler olarak seçmiştir. Bunlar mücadelemizin ağırlığını 
teşkil eden rnevzulardandır. Bir zamanlar bunu hay
kıran ses tek, inanç tekken, 'şimdi yaygınlaşmıştır. 
Müdafaa malzemesini başkalarından bekleyen devle
ti güçlü devlet saymak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, dış politika müzakere
lerinde Kıbrıs davamızın ayrı bir yeri ve dünyaca 
hissedilmesi gereken bir ağırlığı vardır. Muzaffer Or
dumuz, insan haklarını teminat altına almak maksa-
dıyle oradadır. Milletlerarası anlaşmaların icabını 
ifa için Kıbrıs'a giden şerefli Türk askeri, soğukkan
lılık ve vazife şuuru inçerisinde üzerine düşeni yap
mıştır. 

Haçlı ordularının torunları ile söz birliği yapan ba
zı beyni yıkanmış bedbahtların, «Bağımsız Kıbrıs; 
emperyalist güçler» gibi hezeyanları iltifat görmemiş, 
hatta nefret uyandırmıştır. 

İki cemaatten meydana gelen bir ülkede, gasıp 
durumunda olanı, dıştan aldığı silâhlı yardımla o 
ülkenin nasıl sahiplerini eziyorsa, mezkûr bölgenin 
istiklâlinden söz edilemez. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Türk askeri kendi soy
daşlarını zulümden .kurtarmak, onlara eşitlik ve ada
leti götürmek için oradadır. 

Muhterem milletvekilleri, askerî zaferi politik za
ferle de perçinlemeye mecburuz. Esasen sınır süngü 
•ile çizilmiştir ve hakkaniyete de uygundur. Artık Kıb
rıs'ta Türk Federe Devleti kurulmuştur. Kıbrıs'ta coğ
rafî temele müstenit federal sistemin kurulmasına 
grupumuz taraftardır. Ancak bu federatif sistem, 
aynı kanı ve aynı dini taşıyan topluluklarda görülen 
klasik federatif sistemden farklı olmalıdır. Zira, Kıb-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
Aynı konu ile ilgili olarak, Millî Selâmet Partisi 

Grupu adına Sayın Yasin Hatiboğlu konuşacak. 
Buyurun Sayın Hatiboğlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ
LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Millî Selâmet Partisi Grupu adına He
yetinizi hürmetle selâmlarım. 

Biraz önce, dış politika mevzuunda Hükümetimiz 
adına verilen izahı hep birlikte takip etme imkânını 
bulduk. 

Dünyama buhran içerisinde bulunduğu bu kritik 
deyrede, birbirinden daha çok ehemmiyeti haiz iki 
toplantının yapılmış olmasının hemen akabinde böy
le açıklama mucibi memnuniyettir. 

Yüksek Heyetinizin de malumu olduğu veçhile, 
toplantılardan biri Sayın Başvekilin iştiraki ile Brük
sel'de yapılmıştır. İkinci toplantı ise, Sayın Reisicum
hurumuzun katılması ile dost memleket İran'da akte-
dilmiştir. 

Biz. Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, bu iki 
toplantıya, kendi hedefleri zaviyesinden kısa birer 
bakış yapmak istiyoruz. Dış münasebetler bahse mev
zu edilince, elbette dar bir çerçeve ile iktifa edilemez. 

Bin yıllık tarihin sahibi, üç kıtada adalet, müsa
vat, insan haklarına hürmet, inanç ve fikir hürriyeti
ne itibar yolu ile hüküm sürmüş bir milletin ahfadt 
olarak, tarihimizin ışığı altında, gerek halimiz ge
rekse istikbalimiz için tüm devletlerle iyi münase
betler kurup, bunu devam ettirmenin lüzumuna inanı
yoruz. Ancak, devletlerarası münasebetleri tanzim 
ederken, iyi münasebetle, dostluğu birbirinden ayır-
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'rıs'ta her yönü ile ayrı iki cemaat vardır. Bunlardan 
•biri zulmü ile maruf Rum toplumudur. Türk Fede
re Devletinin kurulmuş olması, milletçe arzulanan fe
deral devlet yapısına doğru atılmış bir adımdır. Bu 
devletin referanduma arz edilip ittifakla kabul edilen 
Anayasası, Ada'daki soydaşlarımıza güven ve emni
yet getirmiştir. Bu güven ve emniyetin kâmil manada 
tahakkuku bir federal devlet anayasasının kabulü ile 
mümkündür. Bu bakımdan tül federasyon tabir ede
bileceğimiz bir federal sistemde, devletin başkanı, iki 
cemaat arasından eşit sürelerle ve münavebe ile se
çilmelidir. 

Kabul edilecek federal devlet statüsü, Amerika 
Birleşik Devletleri ve isviçre'de olduğu gibi olmama
lı; iki cemaat arasındaki realite dikkate alınarak, Ada' 
da huzuru temin edecek bir biçimde olmalıdır. Fede
ral hükümet yerine, federe devletler arasında vukuu 
muhtemel ihtilâfların halli için hakem vasfında ko
misyonlar teşkil edilmelidir. Bu komisyonlar da mü
savi sayıda seçilmelidir. 

Rum göçmenlerinin Türk kesimine avdetlerine 
müsaade edilmesini mahzurlu görmekteyiz. Çok mü
him olan bu mevzuda gerek iktidar ve gerekse mu
halefet daha hassas davranmalı, «El bağından üzüm 
bağışlar» gibi Rum göçmenlerine taviz sayılabilecek 
beyanlardan dikkatle kaçınılmalıdır. 

Maraş bölgesinin boş bırakılmasına sebep olanlar 
bu millî vebalden nasıl kurtulacaklardır, bilinemez. 

Sayın Ecevit'in Londra görüşmeleri esnasında İn
gilizlere yaptığı «Birlikte harekât» teklifini, ingilizle
re reddettiren ilâhî takdiri şükürle yâd ediyoruz. 

O günkü Hükümette M. S. P. kanadından haber
siz müzakere yürütmeye çalışanların hatalarını tamir 
için gayret gösteren Hükümete başarılar diliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, dost Iran Devletiyle ara
mızda yürütülen müzakere ve anlaşmalar memnuniyet 
vericidir. Ancak, aynı sürat ve gayretin, Pakistan, 
Libya, Suudî Arabistan, Irak, Kuveyt ve Suriye ile 
memleketimiz arasındaki münasebetler ve anlaşmalar 
mevzuunda da gösterilmemiş olması üzüntümüzü 
muciptir. 

Dostumuz Libya ile yapılmış bulunan anlaşma
ların hâlâ fiiliyata intikal ettirilememiş bulunmasını 
üzüntü ile karşılıyoruz. 

Suudî Arabistan ile Devletimiz arasında anlaşma
ları tanzim edecek olan heyet, hâlâ kurulamamıştır. 
Bu bir dengesizliktir. Bu gibi dengesizliklere şiddet
le karşıyız. Dost ülkeler arasında kurulacak münase
betlerde denge unsuru olacak yeni bir ünite kurulma

lı ve Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesine ilâve edil
melidir. 

Bu üniteyi teşkil edecek elemanlar, mezkûr devlet
lerin siyasî, içtimaî ve iktisadî şartlarını iyi bilen ve 
onlarla anlaşmalar yapmanın lüzumuna inanan kim
selerden seçilmelidir. 

islâm Bankası ile olan münasebetimiz hâlâ ne
ticeye vardırılarhamıştır. 

Kuveyt ile birlikte kurduğumuz gübre fabrikasın
da birtakım zorluklar çıkarılmıştır. Türkiye'den et 
ihracı için yeteri kadar potansiyel varken, Kuveyt'in, 
bu ihtiyacını komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan' 
dan temin etmesi, hem dış ticarî itibarımıza gölge dü
şürmekte, hem de karayollarımıza darbe vurmaktadır. 

Bir yandan islâm ülkeleriyle iyi münasebet kur
manın sözünü ediyoruz, bir yandan da birtakım bü
rokratların esaret çemberini kıramamanın aczini gös
teriyoruz. 

Kurulmasını hedef aldığımız yeniden büyük Tür
kiye'nin insanlığa yapacağı hizmetler vardır. Bunun 
içindir ki, bizim dengeli, realist ve şahsiyetli bir poli
tika takip etmemiz zaruridir. Devleti ebed müddet 
olan Türkiye, kendi şahsiyetini bir başkasının ölçüle
rinden kazanamaz; değil bir başka devletin uydusu ol
mak, rehberliğine dahi iltifat edilemez. 

Hükümet, dostluk veya düşmanlık içerisinde bulu
nan devletleri, tutmalarını ve bunlarla olan münase
betlerimizi yeniden, ciddî bir şekilde gözden geçirme
lidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktaya gelmişken, 
Kissinger'in Amerika'nın asıl niyetini gösteren, bir
kaç gün önceki ajans ve gazetelere intikal eden be
yanına temas etmek istiyorum. Kissinger, «Türkiye 
toprak tavizinde bulunmazsa, yardım- yapamayız.» 
demektedir. Bugüne kadar «Kongremize rağmen, 
Hükümetimiz yardımın devamını arzu etmektedir.» 
şeklindeki beyanını, esasen tereddütle karşılamıştık. 
Bu sebepledir ki, asıl maksatlarını açıklayışlarını da 
yadırgamadık. 

Şimdi artık Hükümetten bir isteğimiz var; Hükü
metimiz, Amerika Birleşik Devletlerini ciddî şekilde 
ikaz etmelidir; «ikili anlaşmaları gözden geçireceğiz.» 
sözünü aşarak, derhal gözden geçirmelidir. Kesilenin, 
tek taraflı yardım olmadığını, karşılıklı taahhüt ma
hiyetinde olduğunu ve bu taahhüdün Amerika Bir
leşik Devletlerince ihlal edildiğini açıkça ve ciddî yol
larla belirtmeli, tüm anlaşmaları yeniden gözden ge
çirmelidir. Hele, bedelini ödemekte olduğumuz halde, 
satın alacağımız silâhlara ambargo konulması keyfi-
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yetini dostane münasebetlerle kabili telif görmemek
teyiz. Hükümetimiz, içte manevî değerlere saygılı, 
dışta millet ve devletimizin şanına yaraşır, şahsiyetli 
bir politika takip ettiği müddetçe, kendisine olan des
teğimiz de devam edecektir. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
D. P. sözcüsü çok kıymetli arkadaşımızın beyan bu
yurdukları bir endişe var. M. S. P. Grupu olarak bu 
endişeye katılmadığımızı bir cümle ile beritmek isti
yorum. 

Sayın D. P. sözcüsü kıymetli arkadaşımız, «Koa
lisyon ortakları arasında, dış politika mevzuunda 
insicam, beraberlik yoktur.» buyurdular. «Her ka
nat, dış politika mevzuunda ayrı bir fikrin içindedir» 
buyurdular. Ben bu konuda fazla derinliğe girecek de
ğilim. Kendilerine, partilerin hükümet kurmadan ön
ce kaleme aldıkları protokolleri, hükümet kuruluşun
dan sonra Yüce Meclisin tasvibinden geçen Hükü
met Programını bir kere daha dikkatle okumalarını, 
incelemelerini tavsiye eder, yeniden hepinizi hürmet
le selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Or

han Alp'indir. Buyurun Sayın Alp. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN ALP (Ankara) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gündem dışı yapmış olduğu konuşmada Dışişleri 
Bakanımız Sayın ihsan Sabri Çağlayangil, dış poli
tikamızla ve son temaslarla ilgili olarak geniş izahat 
vermiştir. Ben de, Adalet Partisi Grupunun görüş ve 
düşüncelerini kısaca belirtmek için söz almış bulu
nuyorum. Sözlerimin hemen başında, hepinizi, Ada
let Partisi Grupu adına, içten gelen sevgi ile selâm
larım. 

1975 yılında, dünyanın her tarafında dış politika, 
ikinci harpten bu yana tekrar, her zamankinden faz
la, hayatî bir önem kazanmaya başlamıştır. Siyasî 
olayların arttığı ve yayıldığı bu dönemde, sosyal ve 
ekonomik durumlar da daha büyük bir önem kazan
mıştır. İdeolojik meseleler yanında nüfus, gıda ve iş
sizlik sorunları ile enerji sorunları da ortaya çıkmıştır. 

Enerji krizi ve bilhassa petrol sorunu ve petrol 
fiyatlarındaki süratli artış, sanayileşmiş memleketleri 
hazırlıksız yakalamış ve onların zayıf taraflarını or
taya çıkarmış ve ekonomik hayatlarını sarsmıştır. Bu 
ülkelerde enflasyon daha da artmış ve ekonomilerin
de duraklama devri kendini göstermiştir. 

Ekonomik ve sosyal her nevi sorun, dünya siya
setini geniş ölçüde etkilemektedir. Türkiyemiz, dün
yamızın bu nazik devresinde, hakikaten güç ve zor 
bir devirle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclislerde kabul edi
len Hükümetimizin programında, dış politika progra
mına da geniş yer verilmiştir. 

Programda yer alan konulardan bazıları şöyledir : 
«Çeşitli bölgelerde çok hızlı ve tehlikeli gelişme

lerin kendisini gösterdiği bir dönemde, barış ve is
tikrarın bozulması tehlikesinin gayet önemli bir sorun 
olarak ortaya çıktığı kanısındayız. Bu tehlikeyi göz 
önünde bulunduran Hükümetimiz, dış ilişkilerimizi 
yoğunlaştırmaya önem verecektir. 

Hükümetimiz, dünya barışını hedef tutan ve dün
ya ülkelerine karşı iyi niyet ve dostluk duyguların
dan ilham alan bir dış siyaset izleyecektir. 

Millî bir dava olan Kıbrıs konusunda, Türkiye ve 
Türk milleti olarak elde etmek istenen sonuç üze
rinde, dışta ve içte hiç bir tereddüt doğurmayacak 
bir siyaset izlemek baş amacımızdır. Kıbrıs'ın bağım
sız, federal devlet olarak varlığını koruyacak bir çö
züm şekline varılması Hükümetimizin amacıdır. 

Ege kıta sahanlığı üzerindeki haklarından Türki
ye'nin feragat etmesi hiç bir şekilde düşünülemez. 
Ancak, Hükümetimiz, Ege'deki kıta sahanlığı sını
rının, Türkiye ve Yunanistan arasında müzakereler 
yoluyle ve hakkaniyet esasına dayanarak, anlaşma. 
yoluyle tespiti gerekliliğine inanmaktadır.» 

Sayın milletvekilleri, kuruluşundan bu yana g^çen 
bu kısa müddet zarfında Süleyman Demirel Koalis
yon Hükümeti, Hükümet Programında yer alan bu 
esasları gerçekleştirmek için hızlı bir çalışma devre
sine girmiştir. Bu çalışmaları takdirle karşıladığımızı 
ve yürekten-desteklediğimizi bilhassa belirtmek istiyo
ruz. 

Dışişleri Bakanımız Sayın İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in, gündem dışı konuşma yapmak suretiyle, dış 
politika konularında bizi aydınlatmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, İran'a yaptığı seya
hatle ilgili olarak, Sayın Çağlayangil'in verdiği iza
hatı dinledik. Bu ziyaretin, Türk - tran arasında yeni 
bir işbirliği döneminin başlamasına vesile olduğu an
laşılmaktadır. Ekonomik ve teknik işbirliği için bir 
anlaşma yapılmış olması da çok önemlidir. 

«Ortak Savunma Sanayii» nin kurulması, Trabzon, 
Samsun ve İskenderun limanlarının tevsi edilmesi; 
Trabzon - Erzurum - Gürbulak yolu ile, Van - Esen-
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dere yolunun ıslah edilmesi; Van gölü için yeniden 
iki feribotun temin edilmesi, ilerisi için Van gölü
nün Güneyinden geçecek demiryolu hattı inşa edil
mesi gibi konular. Türkiye ile İran arasındaki demir
yolları ve karayolları nakliyatının artmasından başka, 
Türkiye'nin ve İran'ın müştereken, beynelmilel nak
liyattaki katkılarını da artırmaya vesile olacak pro
jelerdir. 

«Ortak- Savunma Sanayii» nin gerçekleşmesi ise, 
Türkiye ve dostumuz İran için hayatî ehemmiyeti 
haiz bir husustur. 

Petrol ihtiyacımız üzerindeki görüşmeler ve tabiî. 
gaz boru hattının inşası konuları da çok önemlidir. 
Elektrik alışverişi, ticarî münasebetlerin geliştirilme
sinin tatbikat sahasına konması en büyük temennimiz
dir. Temennilerimizin en başında bu projelerin bir an 
önce gerçekleştirilmesi gelmektedir. 

İran ile başlayacak olan bu müşterek çalışmala
rın, ilerde daha büyük çaptaki müşterek çalışmalara 
vesile olacağı inancındayız. 

Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel'in, Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Sayın Ford 
ile yaptığı konuşmanın ve Brüksel seyahati vesilesiy
le Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, İngiltere 
ve Yunanistan'ın sayın başbakanlarıyle yaptıkları gö
rüşmelerin, , Türk dış politikasına büyük katıda bu
lunacağına inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 
Cumhurbaşkanı Sayın Ford ile yapılan bu konuşma
nın, silâh ambargosunun kalkmasında müessir bir rol 
oynamasını da temenni etmekteyiz. 

Şimdi, dış ploitika ile ilgili bazı konulara kısaca 
temas ettikten sonra muhterem arkadaşlarım, bazı dü
şünce ve temennilerimizi de arz edeceğiz. 

Ortadoğu'da durum : 
Son enerji krizi ile Ortadoğu'nun kazandığı ehem

miyet sebebiyle memleketimiz, şimdi her zamankin
den çok dünyanın en önemli merkezlerinden birisi 
haline gelmiştir ve bu husus, dış politikamızı bu yön
den de etkilemeye başlamıştır. 

Ortadoğu ihtilâfı sönmeyen bir ateş gibi dünya 
barışını tehdit etmektedir. Yıllardan beri devam eden 
Arap - İsrail anlaşmazlığı, petrol üreten 13 devlet 
ile sanayileşmiş Batı Avrupa devletleri arasındaki 
enerji savaşı eklenmiştir. İkinci Dünya Harbinden bu 
yana, Ortadoğu'da dört defa silâhlı çatışma olmuştur. 
Beşinci bir silâhlı çatışma olmaması için Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Sayın Kissinger 
büyük bir gayret sarf etmekte ise de, ihtilâflara he
nüz bir çözüm yolu da bulunmuş değildir. Arap, İs

rail ve Filistin'in haklarını koruyacak çok âdil bir 
hal çaresi bulunmadıkça, bu bölgede huzursuzluğun 
devam edip gideceği sanılmaktadır. 

Bir anda çatışmaların genişleyebileceği bu bölge
de, coğrafî durumumuz icabı olarak da, buradaki 
diplomatik gelişmeleri iyi takip etmemiz ve değerlen
dirmemiz lâzımdır kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Kıbrıs ve Yunanis
tan'la ilgili görüşlere geçerken, biraz evvel burada 
Demokratik Parti Grupu adına konuşan Vedat Ön-
sal arkadaşımın yapmış olduğu beyanlara da kısaca 
temas etmek istiyorum. 

Esas itibariyle Sayın Vedat Önsal'ın yaptığı bu 
konuşmayı esefle karşılamamak mümkün değildir. 
Çünkü Sayın Vedat Önsal, bir insafsızlık ölçüsü içe
risinde ithamkâr konuşmalar yapmıştır. Size şunu ha
tırlatmak isterim ki, hepimizce de malum olduğu üze
re, Süleyman Demirel Koalisyon Hükümeti, iki ay
dan beri işbaşındadır. Hal böyle iken, «Bu izahat ge
cikmiştir. İhsan Sabri Çağlayangil Bakan mı, yorum
cu mu?» şeklindeki konuşmalar ve bunu takiben de 
ce^ap vermek lüzumunu duyduğum diğer konular, 
hakikaten insaf ölçüsünden mahrumdur. «Efendim, 
Sayın Başbakanımız parti liderlerine izahat veriyor»; 
bu gayet güzel bir şey, işbirliğine ne kadar önem ver
diğini gösteriyor, bu defa da; «Evet Sayın Başbakan 
parti liderlerini çağırdı; ama geç çağırdı...» Muhte
rem arkadaşlarım, bu kusur aramadan başka bir gay
ret değildir. «Efendim, Brüksel'e giderken Sayın Baş
bakan parti liderleriyle konuşmadı. Sayın Başbakan 
Parlamento gruplarından milletvekillerini, senatörleri 
yanına almadı» gibi ithamlar da tamamen yersizdir 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, Hü
kümet açık bir politika gütmektedir, gayet açık bir 
politika gütmektedir, o bakımdan Hükümetin dış po
litikada izlediği bu davranışı Adalet Partisi Grupu 
olarak takdirle karşılıyoruz. Ortada açıklık var. Sa
yın İhsan Sabri Çağlayangil biraz evvel burada yaptı
ğı konuşmada ne dedi muhterem arkadaşlarım? «Aziz 
milletimizin ve sizlerin önünüze gelip tasvibiniz alın
madan hiç bir teşebbüse geçilmeyecektir, hiç bir ka
rara varılmayacaktır» diye gayet vazıh bir şekilde bu
nu izah etmiştir. Bu kadar vazıh ve sarih bir konuş
ma yapmış iken, arkasından çıkıp da, «kapılar ara
sında neler konuşuluyor?» şeklinde bir konuşma yap
mayı da bir insafla bağdaştıramıyoruz. Sonra diyor-
ki Sayın Vedat Önsal arkadaşım; «Kıbrıs konusunda, 
Adalet Partisiyle Millî Selâmet Partisi arasında görüş 
ayrılığı vardır.» 
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Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Millî Selâ- . 
met Partisi adına konuşan Yasin Hatiboğlu arkada
şım da gayet güzel belirtti. İşte Hükümet Programı 
elimizde. Koalisyon hükümetlerinde daima partilerin 
muhtelif konularda, az veya çok bir şekilde, ayrı 
düşünüşlere sahip olması bir hakikattir. Bu, her za
man koalisyonlarda vardır. Koalisyonun bünyesi bu
dur. Değişik fikirlerdeki, değişik görüşlerdeki parti
lerin bir araya gelmesinden koalisyon hükümetleri 
kurulur; ama bu hükümetlerin kurulabilmesi için 
koalisyon protokolleri esastır ve en sonunda da Yüce 
Meclislerce kabul edilen Hükümet Programı esastır. 

Ortak Pazar konusuna, Kıbrıs konusuna, Yunanis
tan'la ilgili konulara ve dış politikamızın anahtarla-, 
rina, Hükümet Programında gayet geniş yer veril
miştir. Ben burada yaptığım konuşmada, biraz ev
vel de zaten bunun esaslarını okumuş bulunuyorum. 
Şimdi hal böyle iken, «îşte Millî Selâmet Partisi böy
le düşünüyor, Adalet Partisi böyle düşünüyor» şeklin
deki konuşmaların, Hükümet arasına, boş da olsa, 
bir nifak sokma gayretinden başka tefsir etmeye im
kân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evet Barış Hare
kâtımızdan bu yana aylar geçti. Siyasî temaslar devam 
ediyor, ancak Barış Harekâtından bu yana olan bü
tün hadiseleri takip edenin Sayın Demirel'in Koalis
yon Hükümetinin olmadığı da bir hakikattir. Niha
yet bu Hükümet iki aydan beri işbaşında bulunmak
tadır ve hadiseler şunu da göstermiştir ki, bu iki ay
lık devre içerisinde Hükümet, hakikaten hızlı bir tem
po içerisinde dünya siyasetini ve dış politika esasla
rımızı yakinen takip etmek imkânını bulmuştur. 

Sayın Vedat Önsal, «Brüksel konuşmaları da bi
zi endişeye düşürmüştür» diyorlar. Sayın Dışişleri 
Bakanımız burada, Brüksel'de yapılan konuşmalar 
ile ilgili olarak geniş izahat verdi. Hal böyle iken, 
«Acaba taviz mi verilecek?»; Bakanın * kati beyanla
rına rağmen; «Kapalı kapılar arkasında ne konuşu
luyor?» şeklindeki düşüncelerin burada yeri yoktur 
zannederim. Kaldı ki, böyle bir millî davada ve dün
yanın içerisinde bulunduğu şartlar içerisinde, her 
zamandan çok bütün partilerimizin birlik ve bera
berlik içerisinde bulunmaları lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Vedat Ön
sal, ambargo konusuna da temas ediyor ve «Ambar
go devam edecektir, devam ediyor, ne gibi tedbirler 
aldınız?» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar önemli bir ko
nuda Hükümetimizin, hadiseleri yakinen izlediği ve 
gereken tedbirleri de aldığı muhakkaktır. 

Bir de Sayın Başbakanın New - York Times Ga
zetesine yapmış olduğu beyanattan bahseden Vedat 
Önsal; «Bunu daha tekzip etmedi» diyor. Halbuki 
Yüce Meclisinizce de malum olduğu üzere, gazete
lere yanlış intikal eden görüş ve beyanatını Sayın 
Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil tekzip 
etmiş ve gerekli açıklamayı yapmıştır. 

Yine Sayın Vedat Önsal; «Dış politikada Hü
kümeti açıklığa davet ediyoruz» diyor; biz de Hükü
meti, bu kadar açık politikasından dolayı tebrik ede
riz diyoruz. E, peki o halde Hükümetin açık olma
sı için, açık politika güttüğü intibaını sayın arkada
şıma da vermesi için, acaba ne yapması bekleniyor? 

Sayın Vedat Önsal; «Birbirimizi iyi anlayamıyo
ruz.» diyor. Ama, millî davalarda birbirimizi iyi an
lamanın lüzumuna da bilhassa burada işaret etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vedat Önsal ar
kadaşımız; «Açık ve cesur bir politika istiyoruz.» 
diyor. 

Şunu bilhassa belirtmek istiyorum ki, Hükümeti
miz açık bir politika gütmektedir, cesaretten yana da 
herhangi bir kusuru olduğunu zannetmiyoruz; bilâ
kis çok cesaretli olduğuna kaniiz ve buna yürekten 
inanıyoruz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusunda da birkaç 
kelime söylemek istiyorum. 

Barış harekâtımızdan bu yana askerî başarımızın 
politika yönünden de başarıya ulaşması en büyük 
arzumuzdur, bu hepimizin arzusudur. Biliyorsunuz ki, 
Adaya dönen Makarios - Makarios'un Adaya dön
mesi bir talihsizliktir - her zamanki gibi hadiseleri 
çıkmaza götürmek için faaliyetlerini devam ettirmek
tedir. 

Yunanistan, Kıbrıs konusunda sorumluluğunu he
nüz anlayabilecek bir duruma gelmemiştir. Ama, Sa
yın Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Roma'da Yunan 
Dışişleri Bakanı Sayın Bitsios'la yaptığı konuşmaları 

vve bilâhara da Brüksel'de yapılan zirve toplantısında 
diğer dışişleri bakanları ile yapılan konuşmaları ve 
Sayın Başbakanımızın Yunan Başbakanı ile olan ko
nuşmalara burada değindi. 

Muhterem arkadaşlarımız, şimdi şunu belirtmek 
isterim ki; Kıbrıs konusu, muhakkak Yunanistan'la 
beraber çözülmesi icap eden bir konudur. Pekâlâ 
Yunanistan'la yumuşak bir bağ politikası başlamış gi-



M. Meclisi B : 88 12 . 6 . 1975 O : 1 

bi görünüyor, Yunanistan'ın da" talebi üzerine iki dış
işleri bakanı Roma'da üç gün süren ve gündemi da
ha evvel tespit edilen konuşmalar yaptılar, bunu ta
kiben Brüksel'deki zirve toplantısı vesilesiyle yapı
lan bu konuşmada. Kıbrıs meselesine de inceden in
ceye temas edildi. Mevcut sorunların bu çerçeve içe
risinde halli istikametinde, ilk adım olarak, muayyen 
bazı konularda uzman çalışmalarına başlanılması ka
rarlaştırılmıştır. O halde muhterem arkadaşlarım, 
Yunanistan Dışişleri Bakanıyle bizim Dışişleri Baka
nımız arasında başlayan bu konuşmaların devam et
mesi ve alınacak neticelere göre konuşmanın daha 
yerinde olacağı inancındayız. Daha evvel konuşmak 
zannederim ki uygun düşmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızda şimdiye kadar 
görülmemiş bir silâhlanma yarışı vardır. Yalnız 1974 
yılında 200 milyar doların üstünde silâhlanma için 
para sarf edildiği, yapılan hesaplardan anlaşılmak
tadır. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya 
arasında bugüne kadar kırktan fazla anlaşma imza
lanmıştır. Ancak buna rağmen ihtilâf ve yer yer 
menfaat çatışmaları devam etmektedir. Akdenizdeki 
durum şimdi Hint Okyanusunda da aynı şekilde ge
lişme yoluna gitmiştir. Dünyamızdaki bu silâhlanma 
yarışında, bilhassa özel durumumuz icabı olarak bi
zim de savunma gücümüzü büyük çapta artırmamız 
ve komşularımızdan geri kalmamak için kendimize 
düşeni yapmamız lâzımdır kanısındayız. 

Amerika silâh ambargosuna gelince : Türkiye ile 
Amerika Birleşik Devletleri son otuz yıl içinde çok 
yakın dostluk münasebeti sürdürmüşler ve karşılıklı 
yardımlaşma içinde bulunmak suretiyle dünyamız için 
yararlı faaliyetler sürdürmüşlerdir. Amerika Birle
şik Devletleri tarafından uygulanan silâh ambargosu 
karşılıklı yardımlaşma anlaşmasıyle bağdaşacak bir 
husus değildir. Brüksel'de yapılan temaslarda Türki-
yemizin görüşünü Sayın Başbakanımız Süleyman De-
mirel Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı 
Sayın Ford'a ve diğer ilgililere en güzel bir şekilde 
izah etmiştir. Vakit çok geçmeden, ambargonun bir 
an evvel kaldırılması en büyük temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, dış politikada bir önemli ko
nu da AET ile olan ortaklığımızdır. Hükümet Prog
ramında AET ile olan münasebetlerimize geniş yer 
verilmiştir. Bu Ortak Pazar konusu Avrupa'da ça
lışan işçilerimizle de yakinen ilgilidir. îtalya Ortak 
Pazara tam üye olurken bazı sıkıntıları olmuştur. An
cak Ortak Pazar üyesi olduktan sonra her türlü tah
minlerin üstünde ekonomik faydalar sağlamıştır. 

Bundan sonraki Ortak Pazar çalışmalarımızda ital
ya'nın geçirdiği tecrübelerden yararlanmamızın lüzu
muna inanmaktayız. 1976 sonundan itibaren kade
meli olarak başlaması gereken serbest el emeği dola-
şımıyle ilgili çalışmaların da tarafımızdan şimdiden 
yapılması lâzımdır, işçilerimizin Avrupa'da serbestçe 
dolaşabilmeleri ve iş bulabilmeleri AET ile ilgili iliş
kilerimizde çok önemli bir noktadır. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızın içinde bulundu
ğu ağır şartlar muvacehesinde, Ordumuzun ihtiyacı 
olan silâhlardan gerekenleri dışarıdan tedarik etmekle 
beraber, yurdumuzda yapılması makul olan ve ya
pılmasında fayda mülâhaza edilen silâh, askerî teç
hizat ve mühimmatın yerli olarak yapılması için her 
çareye başvurulmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Her şeyden evvel yurdumuzda gerek benzin ve 
gerekse dizel motorların yapılmasına başlanması, ar
tık bir zaruret haline gelmiştir. Motor imalâtı sana
yileşmede bir kademedir. Bu kademeyi aştıktan son
ra makine sanayiimizde ve savunma gücümüzün ar
tırılmasında yeni bir devir başlayacaktır. 

Hükümetimizin, işbaşına gelişinden bu yana, he
nüz 2 ay gibi kısa bir zaman geçmiştir. Yurt savun-
masıyle yakından ilgili bulunan savunma sanayimizin 
geliştirilmesi için ilgili makamlarca gerekli çalışma
ların yapıldığını bilmekteyiz. Ordumuzun ihtiyacı olan 
silâh, teçhizat ve mühimmatın ve mühimmattan uy
gun görülenlerin, yurt içerisinde bir an önce imaline 
geçilmesi en büyük arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, dış politika; birisi ekonomik, 
diğeri de iç bünye olmak üzere iki kaide üzerine 
oturmaktadır, iç bünyenin kuvveti ise, milletten gö
receği desteğe bağlıdır. Milletimizin topyekûn deste
ğiyle ekonomimiz ne kadar kuvvetli olursa, dış po
litikamız da o nispette kuvvetli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı memleketlerde 
Yunan diplomasisi, Yunan kolonisi ve sermayesiyle 
birlikte büyük bir faaliyet içindedir. Yunanistan, bu
gün kulis çalışmalarında büyük bir gayret içinde bu
lunmaktadır. Yunan kolonisinden de faydalanmayı 
başarmaktadır. Kıbrıs davasında dış politikamız bazı 
engellerle karşılaşmaktadır. Bu durum muvacehesinde 
dış politikada, tanıtma veya başka bir deyimle ka
muoyu oluşturması dediğimiz çalışmalara büyük önem 
verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Büyükelçiliklerimi
zin ve dış teşkilâtımızın mahallî parlamento, basın 
ve kamuoyu çerçeveleriyle yakın ilişkiler kuracak ça
lışmalarını daha da ileriye götürmeleri muhakkak lü
zumludur. Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çok iyi ye-

591 — 



M. Meclisi B : 88 

tişmiş ve değerli diplomatlarımızın sayısı çok fazla
dır. Diplomatlarımızın, normal diplomasi çalışmaları 
dışında, politik ve maddî imkânlara kavuşturulması 
lüzumuna da inanmaktayız. Tecrübeli Dışişleri Baka
nımız Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in yeniden va
zife aldığı bu dönemde bu konuda gereken hassasiyeti 
göstereceğinden asla şüphemiz yoktur. 

Huzurunuzdan ayrılırken, Adalet Partisi Grupu 
adına Yüce Meclisimizin sayın üyelerini saygıyle se
lâmlarım. (A. P .sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp. 

Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu'nun, buyurun efendim. 
(C. G. P. sıralarından alkışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Sayın Dışişleri Bakanının, dış politikadaki gelişme
lerle ilgili izahatını büyük bir dikkatle dinlemiş bu
lunduk. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, 
Cumhuriyet Hükümetine teşekkür ediyoruz. 

Hükümet, Bakanlar Kurulunda meseleleri ve son 
zamanlardaki önemli temasların sonuçlarını görüş
tükten sonra, muhalefet gruplarına demokratik şekil
de izahat vermiştir. İktidar grupu olarak ileri sürdü
ğümüz isteği de olumlu karşılayarak, Parlamentoda 
gündem dışı dış politika gelişmelerini açıklama yolu
na gitmiş olan Hükümet, demokratik icapları yerine 
getirmekte kusur etmemiştir. 

Millet Meclisi Danışma Kurulu, grup adına yapı
lacak konuşmaların süre ile sınırlı olmaması kararı
nı vererek, demokratik bakımdan sevinilecek bir yol 
tutmuştur. Umarız ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
iran'a yaptığı ve gerçekten milletimiz hesabına son 
derecede sevindirici, olumlu sonuçlar sağlayan resmî 
ziyaretin ve Sayın Başbakanın Brüksel temaslarının 
hayatî millî davaların konuşulduğu bir günde, ana-
muhalefet partisi de bizim muhalefette olduğumuz 
dönemde bu konularda gösterdiğimiz yapıcı, millî 
menfaati parti hesaplarının üstünde davranışı esirge
meyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iran'a yaptığı 
ve komşu ülkenin değerli hükümdarının, uzun zaman 
önceki Ankara ziyaretinin iadesi mahiyetinde olan 
resmî ziyaret sadece bir nezaket ziyareti mahiyetini 
taşımamış, bütün milletimizi bahtiyar edecek, müspet, 
elle tutulur; müşahhas sonuçlar sağlamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Iran ziyareti sonunda 
yayımlanan resmî tebliğ, mutat dostluk ve yakınlık 
sözleri ötesinde, millî Kıbrıs davamız dâhil olmak 
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üzere, bizi ilgilendiren hayatî konularda tatmin edici 
bir muhteva taşımaktadır. İran'a yapılan ziyaret so
nunda imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği An
laşması, çeşitli ve önemli alanlarda sıkı ve karşılıklı 
olarak milletlerimize menfaat sağlayacak hükümler 
ihtiva etmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın resmî ziyareti vesile
siyle İran'la imzalanan ve şümullü bir çerçeve teşkil 
eden anlaşmanın bütün bölümlerinin ve hükümleri
nin, teknik seviyede ve bakanlar seviyesinde, önümüz
deki haftalar ve aylar içinde yapılacak uygulama ça
lışmaları ile bütün meyvalarını vermesi halis temen
nimizdir. CENTO ve Bölgesel İşbirliği konusunda, 
Hükümetin verdiği izahatı da memnuniyetle karşılı
yoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz 
konusunda Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu ola
rak, öteden beri açıkladığımız görüşümüzü kısaca ve 
Yüce Meclisin vaktini fazla almadan özetlemek isti
yorum. 

Müşterek bir savunma anlaşması olan NATO itti
fakına önem ve değer veriyoruz. Bu ittifakın, değerini 
korumaya devam ettiği inancındayız. Milletlerarası 
ilişkilerdeki yumuşamanın, dünyadaki jeopolitik ger
çekleri ve ülkemize yönelmesi muhtemel çeşitli teh
ditleri, unutturmaması lâzımdır. Amerika Birleşik 
Devletleri ile aramızda, ayrıca tek taraflı yardım de
ğil, karşılıklı yardımlaşma mahiyetinde, «Savunma 
için İşbirliği Andlaşması» vardır. Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresinin ambargo kararının, ne aynı 
ittifakın üyesi olma gerçeği ile, ne de karşılıklı yar
dımlaşmayı öngören ikili savunma anlaşmasıyle bağ
daştırılması mümkün değildir. Ambargo, hasmane bir 
harekettir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
haklı uyarılarına rağmen, Kongrenin takınmış olduğu 
tavır, Senatonun almış olduğu karara rağmen, değiş
memiştir. Temsilciler Meclisi ambargo konusunu gö
rüşmektedir. Bilinmektedir ki, Türk Milleti dış taz
yikler ve tehditler altında, millî davalarında tutumu
nu değiştirecek bir millet değildir. Kıbrıs meselesiyle, 
NATO ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri, Tür
kiye arasındaki müşterek savunma anlaşmaları arasın
da ilişki kurulmaya kalkışılması vahim bir hatadır. 
Böyle bir ilişki kurulmasını kabul etmemiz mümkün 
değildir. Türk Milletinin, milletimize has vakar ve 
soğukkanlılık içinde ağırbaşlı; fakat kararlı ve azimli 
şekilde, ambargo kararının zarurî olarak davet ettiği 
kararlan alacağından eminiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, millî savun
ma ve millî güvenlik konusunda gerekli her kararı ala-
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cağımızdan ve milletimizin kendi güvenliği için gerekli I 
her fedakârlığı göze almaya muktedir bir millet oldu
ğundan dost ve düşman hiç kimsenin şüphesi olma
malıdır. 

Yer yüzünde yüze yakın ülkeye silâh satan bir 
müttefik devletin, ahdî taahhütlerine rağmen, Türki
ye'ye silâh ambargosu uygulaması, elbette karşılıksız 
kalamaz. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adı- I 
na Başkan Sayın Ford'un veya Birleşik Devletler Dış
işleri Bakanının sözde kalan teminatları, elbette ye
terli değildir. Millet olarak ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak bizim tutumumuzu tayin edecek olan 
Amerika Birleşik Devletlerinin Hükümeti veya Yasa
ma Organı ile bir bütün halinde bize karşı uyguladığı! 
fiilî politikadır. Bu fiilî politika, aramızdaki karşılıklı 
yardımlaşma taahhütlerine aykırı bir seyir almıştır. 
Cumhuriyet Hükümeti bu gerçeği belirtmişitir. Vakur 
ve ağırbaşlı; falkat kararlı şekilde bu durumun ge- I 
reklerini yerine getireceğinden Cumhuriyetçi Güven I 
Partisi Grupu olarak şüphemiz yoktur. I 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs sorununa ve Yuna
nistan'la ilişkilerimize gelince : 

Bu konu siyasî bir çözüme ulaşmış olmaktan uzak
tır. Kıbrıs sorunu her an yeni gelişmelere yol açabi- I 
lir. Milletçe tam bir uyanıklık ve tam bir beraberlik 
içinde bulunmamızı gerektiren ciddî meselelerle karşı 
karşıya bulunduğumuz muhakkaktır. Dışişleri bakan- I 
lari ve başbakanlar seviyesinde yapılmış olan ve şüp- I 
hesiz faydalı bir başlangıç saydığımız görüşmelere I 
rağmen, durum teyakkuz içinde bulunmamızı gerekti- I 
ren nezaketini sürdürmektedir. 

Bu vesile ile, bazı görüşlerimizi Yüce Meclise sun
mak isterim. 

Hükümetin, Kıbrıs'la ilgili temel görüşleri ve po
litikası, Hükümet Programında açıklıkla, kesinlikle 
tam bir isabetle tespit ve ilân edilmiş bulunmaktadır. 
Kıbrıs'ta coğrafî temele dayanmayan ve ahalî müba
delesini gerektirmeyen basit bir yetki ve görev bölüşü
mü şeklindeki fonksiyonel federasyon tezlerinin savu- I 
nulduğu günlerde dahi. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu, daima coğrafî temele dayalı çözüm şeklinin I 
zaruretini ısrarla savunmuştur. Zaman göstermiştir 
ki; kendi yönetimleri aîtın'da yaşamasına imkân ver- I 
meyecek hiç bir çözüm şekli, Kıbrıs Türk Toplumu
nun güvenliği açısından da, Anavatanın güvenliği ba
kımından da yeterli değildir. Cumhuriyet Hükümeti 
programında, bu temel görüşü büyük bir berraklıkla I 
'belirtmiştir. | 
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Ecevit Hükümetinin işbaşından ayrıldığı sırada, 
siyasî çözüm istikametinde herhangi bir ciddî adım 
atılabilmiş değildir ve 10 binden fazla Türk, mülteci 
İngiliz üslerinde feci şartlar altında, âdeta tutsak ou-
lunuyordu. Aradan geçen zaman zarfında, bu Türk
lerin İng'iliz üslerinden kurtarılıp, kuzeydeki Türk ke
simine iskân edilmeleri sağlanmıştır. Adanın Rum 
kontrolündeki şehir, kasaba ve köylerinden tedricî 
şekilde, onbinl'erce kişinin kuzeye gelmeleriyle, Rum 
kesimindeki Türklerin sayısı son derecede azalmış bu
lunmaktadır. 

Bu arada, Türkiye'nin izlediği millî politika isti
kametimde önemli bir adım daha atılmış, Kıbrıs Türk 
Federe Devleti kurulmuş bulunmaktadır. 

Başarılı askerî harekâtı takip eden aylarda, Yuna
nistan Hükümeti, tehtiit ve emrivaki şartları altında 
Türk Hükümeti ile asla konuşmayacağını ilân ediyor
du. Hariciye Vekilleri ve Başbakanlar seviyesinde ko
nuşma talepleri Yunanistan tarafından reddediliyordu. 
«Türkiye, bazı' tek taraflı adımlar atmadıkça, aske
rini çekmedikçe, bazı bölgeleri boşaltmadıkça ve fiilî 
bazı jestler yapmadıkça Türkiye ile karşılıklı konuş
malara başlamamız mümkün değildir.» diyorlardı. 

Bugün, asker çekme, mültecilerin kısmen geri dön
mesi, havaalanı gibi konularda fiilî birtakım adımlar 
atılması gibi önşartlar ileri sürülmeden Yunanlılar, 
evvelce yanaşmadıkları konuşmaları yapmaya başla
mışlardır. Bu, âdil ve barışçı bir çözüme ulaşmak için 
her türlü yolu kapayan bir tutumldan Yunanistan'ın 
vazgeçmesi demektir. Müzakereden önce iyi niyet 
jesti gibi kabulü imkânsız önşartlardan vazgeçilerek 
'görüşmeler yapılması dikkate değer bir gelişmedir. 

Bugünkü Hükümet, Kibrıs konusunda hiç bir pe
şin taviz vermeden müzakerelerin yapılması ve köklü 
ve devamlı bir çözüme millî politikamız istikametin
de ulaşılması için çaba göstermektedir. 

Hükümetin politikası açıktır; programında yazılı
dır; ortak görüş bellidir. Burada, üzülerek ifade et
mek isterim k'i, Kıbrıs'la ilgili olarak Türk Hükümeti 
adına, Ecevit Hükümetinin Sayın Dışişleri Bakanının 
1 Kasım 1974 tarihli ve 3212 sayılı Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul Kararına, hem de istifa etmiş bir Hükü
metin Bakanı olarak gider ayak koalisyon ortağı 
olan Partinin bakanlarına ve Bakanlar Kuruluna hiç 
bir bilgi vermeden nasıl ve ne sebeple olumlu oy ver
diğini anlamak bizim için hâlâ mümkün görülme
mektedir. İstifa etmiş bir Hükümetim Bakanı olarak, 
321 !2 sayılı Karara, Türkiye adına olumlu oy verilme
si, Birleşmiş Milletlerden bu kararın oybirliği ile çık-
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masını sağlamıştır. Bütün milletlerarası kuruluşlarda, 
aleyhimize kullanılan bu kararı uygulamak mümkün 
değildir. Kararın 2 nci maddesinde; bütün yabancı 
silâhlı kuvvetlerin süratle geri çekilmesini, Kıbrıs'taki 
her türlü yabancı askerî varlığa son verilmesini, bü
tün yabancı askerî personelin Ada'dan çekilmesini ve 
Kıbrıs Cumhuriyetinin işlerine her türlü yabancı mü
dahalenin son vermesini isteyen bir karara, nasıl 
olumlu oy verilmiş ve bu karar niçin ve nasıl Türkiye 
adına kabul edilmiştir? 

Aynı kararın 5 nci maddesinde; bütün mültecile
rin güven içinde yuvalarına dönmeleri lüzumuna ina
nıldığı ve ilgili taraflardan bu amaçla âcil tedbirler 
almalarının istenildiği belirtilmektedir. Böyle bir iba
reye, nasıl ve niçin olumlu oy verilmiş, böyle bir ta
ahhüdün altına nasıl ve niçin girilmiştir? 

Bütün mültecilerin yuvalarına dönmelerini kabul 
etmek, Kıbrıs harekâtından önce ve coğrafî çözüm 
yolu fikri, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da 
benimsenip, fonksiyonel federasyon tezi kesinlikle 
terk edilmeden önce, savunulan görüşlere uygun dü
şebilir; fakat millî politikamıza ve millî menfaatleri
mize asla uygun düşmez. 

Bütün mültecilerin eski yuvalarına dönmeleri fik
ri, Kıbrıs'ta her iki toplumun ayrı ayrı bölgelerde 
kendi yönetimleri altında tam bir güvenlik içinde 
yaşamaları yolundaki temel millî politikamıza taban 
tabana aykırı bir fikirdir. Elbette Kıbrıs'ta ve Doğu 
Akdeniz'de barışın sağlanması için askerî harekâtın 
ortaya çıkardığı yeni durumun gereklerine uygun de
vamlı, âdil, köklü bir çözümün elde edilmesi için mü
zakereler yapılabilir. Tarafların kabul edeceği bir çö-
zümyolu aranabilir; fakat 3212 sayılı Kararda yer 
alan esaslardan hareketle hiçbir âdil, devamlı ve 
güvenilir bir çözüme ulaşılmadı. 

Kıbrıs bunalımının başından beri Ortak. Pazar 
ülkeleri çok defa Yunanlılar lehine karar vermiştir. 
Birleşmiş Milletlerde de yıllardan beri aleyhimize ka
rarlar çıkmıştır, fakat Türkiye aleyhinde bir karara 
Türkiye'nin istifa etmiş bir bakanı neden oy vermiş
tir? Bugünkü Hükümet böyle bir karara oy vermez
di, verseydi taviz vermiş sayılırdı. Bereket versin ki, 
ne Irmak Hükümeti, ne de bugünkü Hükümet taviz 
vermedi. 

Bütün güçlüklere ve Türkiye aleyhindeki Yunan
lıların dünya ölçüsünde gösterdikleri çabalara rağ
men, 3212 sayılı Karardan sonra, onbinlerce Türk, 
Rum kesiminden ve ingiliz üslerinden kuzeye gelmiş
tir. Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş ve müza

kereye yanaşmayacaklarını söyleyenler, Kıbrıs konu
sunu, ilgili iki devlet arasında görüşmekten başka çı
kar yol olmadığını nihayet anlamışlardır. Fakat çö
zümün yakın ve kolay olduğunu sanmak, fazla iyim
serlik teşkil eder. Milletlerlerarası alanda daha önce 
Birleşmiş Milletlerden çıkan kararların teyidi ve tat
biki yolunda Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının de
vam eden gayretleri karşısında, Türkiye içte millî te
sanüt, dışta tam bir uyanıklık ve kararlılık içinde bu-

. lunmaya mecburdur. Bugünkü Hükümet barışçı bir 
çözümün zaruretini, bundan önceki hükümetler gibi 
bilmekte ve bu yoldan Türkiye ve Türk toplumu le
hine kabil olan en tatmin edici çözümü bulma yolun
da var gücüyle çaba sarf etmektedir. 

Tek bir geri adım atılmamıştır. 3212 sayılı Kara
ra rağmen olumlu mesafe alınmıştır. Ege Denizinde, 
Ege Denizi konusunda Türkiye ile hiçbir konuşmayı 
ve müzakereyi kabul etmediklerini ve etmeyecekleri
ni ilân ederek, bu yolda Türkiye'nin 1974 yılında 
yaptığı teşebbüslere menfi cevap veren Yunanistan, 
bu konuda da ya Ege'de barışı yok etmek, açık çatış
mayı göze almak, ya da barışçı bir yoldan tarafların 
hak ve menfaatlerini dengeli şekilde gözeten âdil bir 
çözümü kabul etmek gerektiğini gitgide anlamakta
dırlar. 

Lâhey Adalet Divanına gitme karan, Irmak Hü
kümeti zamanında, o günün değerli Dışişleri Bakanı 
Sayın Esenbel'in cevabî notasıyle kabul edildiği za
man bir nokta dikkatle belirtilmiştir. Adalet Divanı
na, doğrudan doğruya gidilemez. Tarafların bu konu
da bir tahkimname üzerinde anlaşmaları gerekir. Tah-
kimname hazırlanması, ortada bir mesele bulundu
ğunun kabulü demektir. Tahkimname hazırlığı geniş 
ölçüde meselenin müzakeresine imkân verecektir. 

Türkiye, tahkimname çalışmaları yanında mesele
nin özünün müzakere edilmesinin faydasını da be
lirtmiş ve Yunanlılar bunu da kabul etmişlerdir. Bu, 
sadece bir başlangıçtır. Tahkimname üzerinde anla
şıp anlaşmamak, tahkimname yerine nihaî çözüm 
üzerinde barışçı ve âdil bir anlaşmaya ulaşmak, Lâ-
hey'e gidip gitmemek konusunda taraflar hareket 
serbestilerini muhafaza etmektedirler. Tahkimname 
esasları üzerinde anlaşma olmazsa, Lâhey'e gidilme
si mümkün olmaz. Türkiye Cumhuriyeti, Ege'nin bir 
Yunan denizi değil, bu deniz üzerinde kıyısı olan her 
iki ülkenin yararlanacağı bir deniz olduğu yolundaki 
temel görüşünden hiçbir zaman taviz vermeyecektir. 
Bunun herkesçe bilinmesi lâzımdır. 
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Cumhuriyetçi Gücen Partisi Grupu adına görüş
lerimi arz etmiş bulunuyorum. Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

2. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, son 
günlerde yoğunlaşan ve basında yer alan Antalya' da-
ki çatışma olayları ile halkta doğan bunalım konusun
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı millet
vekili arkadaşlarımızın gündem dışı söz istekleri var
dır. 

Antalya Milletvekili Sayın Fahri Özçelik, Antalya 
ilinde son günlerde yoğunlaşan ve basında yer alan 
çatışma olayları ve halkta doğan bunalım dolayısıyle 
gündem dışı söz istemektedir. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
Sayın Özçelik, buyurunuz. 

FAHRÎ ÖZÇELÎK (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bıraktıktan son
ra, yurt düzeyinde yayğm hale gelen bunalımın bir 
uzantısı olan ve son günlerde yoğunlaşan olayların 
seçim bölgem Antalya'daki utanç veren örneklerini 
Yüce Meclisin huzuruna getirerek ilgilileri uyarmak 
ve alınması lâzımgelen tedbirleri ifade etmek amacı 
ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin temel görevlerin
den biri yurtta huzur ve güveni sağlamak olduğu hal
de, Milliyetçi Cephe Hükümeti sanki halkta huzur
suzluk yaratmak, güvensizlik doğurtmak amacı, ile 
görev almış gibi, bunalımın sembolü haline gelmiş. 
Dövmeler, öldürmeler, soygunlar, baskınlar birbirini 
kovalıyor. 

Hükümet; parti ayırımı mezhep ayırımı, dil ayrı
mı yapmaksızın tüm milletin Hükümeti olması ge
rekirken, Milliyetçi Cephe, sermayedarların ve par
tizanların Hükümeti olmuş, muhalefete oy veren ki
şilerin ve kesimlerin sorunları çözülmez, yolları okul
ları yapılmaz duruma gelmiş. 

Hükümet, millî birliği, kardeşliği, özgürce hakça 
bir düzeni kurmakla görevli olduğu halde, milliyet
çiliği sarsıcı, bölücü, kardeşi kardeşe düşman edici 
bir tutumla halkın kahvehanelerinin, ibadette cami
lerinin, okulda yurtlarının, fabrikada işyerlerinin ay
rılmasına neden olmuştur. 

tşte böyle bir sağ yönetim uygulayan Miliyetçi 
Cephenin Antalya'da ektiği tohumların meyvelerini 
sunacağım sizlere: 
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Antalya Sanat Okulu Öğretmeni Mehmet Gör
mez, 1 Nisan gecesi 20 günlük rapor alacak kadar 
komandoların zincirleri altında kıyasıya dövülür; suç
lu yok ortada. 

Serik ilçesinde «27 Mayıs Bayramı komünistlerin 
bayramıdır» diye bağırır Milliyetçi Cepheli; Cumhu
riyet Halk Partisinin forsunu yırtar, çelenklerini par
çalar, gençlerinin yolunu keser ülkücüler, yine ses 
gelmez iktidardan. 

Manavgat ilçesinde lise öğretmeni Ali Demir'in 
gece yolu kesilir, tehdit edilir, ilköğretim müdürünün 
evinin camları kırılır, gençler dövülür, liseli ülkücü
ler Gündoğmuş Ortaokul öğrencilerine «okulunuzda
ki solcuları vurun, öldürün bugün bizim günümüz-
dür» diye mektup yazar, kimseden ses çıkmaz; aynı 
ilçenin Dolbazlar Köyü Öğretmeninin evine saldırı
lır; izinsiz evi aranır, bırakınız komünistliği solculuk
la ilgisi bulunmayan kitaplar alıp götürülür yetkisiz 
bilgisiz ellerle, bayan öğretmen komünistlikle damga
lanır dillerde. 

Alanya Lisesinde Ülkücü Süleymancılar tarafın
dan devrimci öğretmen ve öğrencilere iftira kampan
yası sürdürülür, soruşturma açtırılır, sağcı basında 
dizi dizi yalancı listeler çıkartılır, afişe edilir; veliler 
üzgün, gençler tedirgin. 

Gazipaşa ilçesinde hava daha da gergin; olaylar 
daha da çarpıcı. Bu ilçe Adalet Partisi Genel Sekre
ter Yardımcısı ağabeyim Sayın îlhan Ataöv'le be
nim ilçemdir. Milliyetçi Cephenin bir kesim «Ata
türk'ün soyunun Türk olmadığı» şeklindeki sapık gö
rüşlerini halka empoze etmeye kalkışır. Gerçek milli
yetçi devrimci öğretmen ve öğrenciler bir avuç bey
ni yıkanmış komandonun devamlı saldırısına uğrar. 
Adalet Parti ilçe Başkanının oğlu Ülkücü öğrenci; 
«sizin tümünüzü temizleyeceğim» diye ders veren 

-öğretmenine içi mermi dolu silâhı ile saldırır. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik toparlıyorsunuz her
halde? 

FAHRÎ ÖZÇELÎK (Devamla) — Evet efendim. 
Adalet Partisi İlçe ve Gençlik Kolu Başkanı, Ge

nel merkezlerinden aldıkları güçle Devletin kolluk 
kuvveti ile birlikte izinsiz evlere girip arama yapar-: 
lar. Köylüsü kentlisi binlerce kişi ilçe merkezinde 
toplanır, sağduyulu halkın kaba kuvvet gösterisine 
karşı direnişi olayı yargı organına iletmeye yeter. 

Sayın milletvekilleri, 5 dakikada bitmez bu ör
nekler. 

Daha dün «Deli» dedikleri yobaz, efendilerini tat
min edebilmek için Antalya'da Ata'nın bronz heyke-
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line saldırırken; akıllı sandıkları bazı politikacılar 
Atatürk devriminin temeline bomba attırıyor Baş
kentte. 

Bütün bunlardan sonra «Türkiye'ye huzur getir
dik» diyen Cepheci liderlere sesleniyorum: Evet, sa
dist duygularını tatmin etmek için devrimcilere, hal
ka, namuslu politikacılara saldıranlara huzur getirdi
niz; ama sizden olmayanlara maalesef zulüm getirdi
niz. 

Sayın Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Feyzioğlu, 
Sayın Türkeş; temsil ettiğin ve içinden geldiğin, aya
ğında çarık, omzunda azık taşıyanlar adına; odasın
da hasır, avucunda nasır bulunanlar adına; bir lok
ma ekmek için bin damla ter dökenler adına; ezen
ler, değil, ezilenler adına... 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, süreniz bitti efen
dim. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — ... Sizleri ikaz 
ediyorum, zenginin ekmeğine aş, fakirin başına taş 
olmaktan vazgeçiniz. Bir cephenin Hükümeti olma 
yerine, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti olma yolu
na giriniz ve faşizmin en güçlü silâhı saydığınız ko
mandolarınızın silâhının tetiğinden ellerinizi çekiniz. 
Çekiniz de halk huzur bulsun. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Devlet 

dairelerindeki yazışmalarda kullanılan resmi dil hak
kında gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Abdi Öz-
kök, Devlet dairelerindeki yazışmalarda kullanılan 
resmî dil hakkında gündem dışı söz istediniz. Buyu
run efendim. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Cumhuriyet tarihimizde Atatürk'ün 
ölümünden bu yana zaman zaman bazı hükümetlerce, 
yabancı sözcüklerden, özellikle de Arapça ve Farsça 
kelimelerden arınmak ve de bağımsız duruma kavuş
mak isteyen dilimiz üzerinde ters tutumlar ve davra
nışlar içine girilmiştir. 1950'den sonraki dönemde 
devlet kurumlarının kapılarından «Sayıştay, Danıştay, 
Millî Savunma, Genelkurmay» ve benzeri öztürkçe 
yazılı levhalar sökülüp, yerlerine, «Divanı Muhasebat, 
Şûrayı Devlet, Millî Müdafaa, Erkânı Harbiyei Umu
miye» gibi Arapça sözlü levhalar asılmış; o zamanın 
hükümetlerince yayınlanan genelgelerle, halkın konuş
masından esinlenerek kullanılan Türkçe kelimelerin 
yazışmalardan kaldırılması emirleri verilmişti. 
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1960 Devrimi bu gidişi durdurmuş ve fakat 1964'-
lerden sonra dildeki Türkçeleşme akımının tersine 
çevrilmek istendiği yine sezilmiştir; ama ne olursa ol
sun, suların ters akıtılması nasıl olanak dışı ise, Ata
türk'ün yaptığı dil devrimini durdurmak, bu akımı 
tersine çevirmek de o kadar olanak dışı kalmıştır. 

Bu durum ortada ve devrimlere karşı girişilen bu 
gibi çabaların, Devletin başına ne gibi acı olaylar ge
tirdiği besbelli iken, bunlardan hiç ders alınmamışça-
sına şimdiki Cephe Hükümetince de programından 
başlatarak bazı bakanlıklarca yayınlanan genelgelerle 
yine Türk dilinin gelişmesini, özgürlüğe kavuşmasını 
engelleme çabalarına girildiği görülmektedir. 

Örneğin yazılarda öztürkçe sözler kullanıldığı ge
rekçesiyle, 350 bin lira masrafla hazırlanan Millî Eği
tim Dergisinin dört sayısının yeniden basılmak üzere 
hamur haline • getirildiği gazetelerde yazılmıştır. Millî 
Eğitimde bir müsteşar yardımcısının Bakanlıktaki gö
revlilere, «Bundan böyle resmî evraktaki üslûbunuzu 
değiştireceksiniz. Saptanmış, belirli, bu nedenle, ge
rekçe gibi sözcükler yazılmayacak» diye çıkışması 
üzerine memurların, yanlarında, Türkçeden Arapçaya 
sözlük bulundurma külfet ve telâşına girdikleri de işi-
tilenler arasındadır. 

Tarım Bakanı Sayın Özal Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyonunda yapamadığını şimdi yapmakta ve 
«Dahilî ve haricî yazışmalarda resmî lisanın gerek
tirdiği çerçevenin dışında kelime ve ibarelerin kulla
nılması, arzu edilen ahengin ve ifade gücünün sağlan
ması» şeklinde teşkilâtına* genelge yayınlayıp, çiftçi
nin, halkın anlayacağı öztürkçe. ile yazılmış yazıları 
bozmayı kendisine iş edinmektedir. 

Orman ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarında da 
sürdürülen bu çaba ve davranışlar, öztürkçe konuşup 
yazmaya alışmış, halkla anlaşıp kaynaşmayı kendine 
ilke edinmiş genç elemanları tiksindirmekte ve tedir
gin etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bunlar yetmiyormuş gibi Ata
türk'ün dil devrimi yer yer bazı partilerce halkın din
sel masum duygularına etki yapılarak, politik sömürü 
haline getirilmektedir. Son zamanlarda ümmetçilik ve 
komandoculuk hevesine kaptırılıp sürüklenen bazı 
gençlerin de dil konusunda devrime karşı tutumlar 
takınarak halkı yanıltmak istedikleri kulaklarımıza 
gelmekte, hattâ böyleleri ile karşılaşmaktayız. Oysa, 
büyük Atatürk dilimizin özleşmesini ve bütün bilim, 
teknik, sanat kavramlarını karşılayacak yolda geliş
mesini devrimci bir anlayışla ve bilim metotlarına uy
gun olarak sağlamaya çalışmak amacı ile 43 yıl önce 
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dil devrimi yaparak, Türk Dil Kurumunu da kur
muştur. 1932'de Büyük Millet Meclisini açarken ver
diği söylevde; «Türk dilinin kendi benliğine, aslın
daki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün 
devlet kuruluşlarımızın dikkatli, alâkalı olmasını iste
riz. Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasınr bilen Türk 
milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kur
tarmalıdır» sözleri ile hepimize bu uğurda görevler 
yüklemişti. 

Evet sayın milletvekilleri; dil, bağımsız ulus olma
nın başta gelen öğesidir. Kendi dilini konuşmayan, 
kendine özgü bir dili olmayan ulus benliğini, kökünü 
unutur. Türk dili ile ulusal benliğini temlsil eden 
TRT'ye getirilmek istenen Genel Müdür, daha kesin
likle yerine oturmadan ilk bildirgesinde, sanki şim
diye değin anlaşılmaz bir dil kullanılıyormuş giibice-
sine hükümetten ve programından aldığı cüretle; «Bü
tün hizmetlerimizde, haber ve programlarda kolayca 
anlaşılır bir dille huzurunuza çıkacağız»' diye bu ko
nuyu eleştirmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, toparlayın lütfen. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Ben bundan; dilde 
Türkçeleşmeyi daha doğrusu halkın dilini bırakaca
ğız, Osmanlıcaya döneceğiz anlamını çıkarıyorum. 
Bu durumda yine dilimizi Arapça ve Farsçanın sığın
tısı durumuna mı sokmak istiyoruz? Bu davranış ve 
bu tutum nasıl bir gidiş ve tutumdur, anlaşılamamak
tadır. Eskiden köylünün, halkın anlayamadığı belki 
de sadece mutlu azınlığın da güçlükle kavrayabildiği1 

o tutsak dili, dil devriminden bu yana yetişenler de 
artık hiç anlayamamakta, kullanamamakta, dilekçeye 
arzuhal, başkente merkezî hükümet, demiryoluna şi
mendifer, üçgene müselles, kınlı kanatlılara mugam-
me'dül cenah, bilirkişiye ehli hibre... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, elinizdeki metin uzun 
efendim. Rica edeyim lütfen. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan, bağlıyorum. Savcıya müddeiumumi, oriiki-
parmak bardağına ema'ı isna aşer öğretmene mual
lim, sanığa maznun, sıkıyönetime idare-i örfiye, öner
geye müzekkere, gensoruya istizah, gündeme ruzname, 
seçime intihap, Sayın Başkana da Muhterem Reis 
diyememektedirler. 

Biz Hükümet Programındaki bu sözlerle, bakan
lıklardaki bu genelge ve emirlerle bunları yeniden di
riltmek, halkın anlayamayacağı bir dil içinde her 
yönde sömürümüzü sürdürmek mi işitiyoruz? Bu na
sıl Atatürkçülüktür? Atatürkçü olmak, ona ilkelerine 
inançla bağlı bulunmak Ve kendisini bu ilkelerin bek* 
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çişi, yürütücüsü saymak demektir. Atatürk ilkelerin
den birisi de dil ilkesidir. Diğer ilkeleri bütünleştirir, 
gerçek Atatürkçü dilde de Atatürkçü olur ve onun 
dil ilkesini titizlik ve duyarlıkla koruyup, yürütmeyi 
görev sayar. 

BAŞKAN — Sayın Özkök... 
ABDt ÖZKÖK (Devamla) — Bitti efendim. 
Türkçenin kimliğini yüzyıllar 'boyunca halk koru

muştur, yine de koruyacaktır. Hele yeni kuşaklar di
limizin Arapça sözcükler ve kurallar baskısı altında 
ulusal varlığını, özgürlüğünü yitirmesine göz yumma
yacaklar ve bunu hiç bir şekilde hoş görmeyecekler
dir. Daha olmadı, halk kendi dilini benimseyen, ken
dine kendi dili ile yazıp inebilen hükümetler seçecek
tir. Zira, demokrasilerde halkla hükümetin dili bir 
olur, bunu böyle bilelim. Türk dilini konuşan genç 
kuşakları bazı yönlerde olduğu gibi bu, konuda da te
dirgin edip, direnişe zorlamayahm. 

Hepinize saygılar sunarım Türk ulusunun değerli 
saylavları. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Cevap vermek üzere söz is'tiyorüm Sa
yın! Başkan.ı 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere buyurun Sayın 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asilltürk. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce Yüce Meclisinize hitap eden değerli 
parlamenter, aslında cümleleri içerisinde hakikaten 
çok ehemmiyetli şeyler söyledi. 

Meselâ, bu değerli parlamenter arkadaşımız dedi 
ki; «Demokrasilerde halkla hükümetin dili bir olur, 
t>lr olmalıdır» Cidden gayet yerinde, gayet doğru bir 
söz... 

Anadolu köylümüzün, değerli parlamenterin bu 
arada söylediği bir çok kelimeleri yadırgayacağını da 
[bilmesini temenni ederek bu cümleyi söylemiş olma
sını arzu ederim. 

Zira, Anadolu köylümüzün «olanaktan»:, Anado
lu köylümüzün «olasılıktan», Analdolu köylümüzün 
«koşul» dan anladığını iddia etmek mümkün değildir. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ben köyde köylü ile 
bunları konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, beyanda bulundunuz 
efendim. Hükümetin cevap vermek hakkı; sükûnetle 
takip edin efendim, istirham ediyorum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kürsülerden, 
Yüce Meclisin kürsülerinden, kayıtsız şartsız milletin 
hâkimiyetinin dile getirildiği kürsülerden fikirlerini
ze... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Egemenliğine... 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «Egemen

lik»! yazıyor arkanda. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — ...Fikirlerinize uygun olmayan bazı be
yanlar duyarsanız, eğer bu beyanları kabul etmeseniz! 
de dinlemek nezaketini göstereceğinize inanarak siz
lere hitap ediyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben burada konuşurken hiç 
kimseyi itham etmek için huzurunuza çıkmadım, ama 
bir hakikati belirtmenin zaruretine inanıyorum, onu 
hissediyorum. 

Bir millet yedisinden yetmişine, çocuğundan büyü
ğüne, öğrencisinden öğretim üyesine, mlilletin her 
ferdinden idarecisine kadar aynı dili konuşmalı, aynı 
duyguyu aynı kelimelerle ifade etmelidir. Bunlar doğ
rudur, bunlar hakikattir, ama hiç bir zaman dili zor
layarak, ilim adı altında zorlama birtakım kelimeleri 
kullandırmaya devletin müesseselerini de vasıta ede
rek bir gayret içerisinde bulunmak dile hizmet değil
dir. 

Dil, kendi içerisinde birtakım kelimeleri üretir, 
onları kendi zenginliğine kazandırır ve o zenginlik 
içerisinde kıymet kazanmış olur, ama dilin bazı keli
melerini kasıtlı olarak hiç kullanmamak şeklinde ya
şayan hayattan uzaklaştırm'ak ve bazı kelimeleri de 
ondan köylü anlamadığı halde, esnaf anlamadığı hal
de, işçi anlamadığı halde mutlaka kullanılmalarını 
sağlamak dile hizmet değildir. 

Değerli arkadaşlarım, izin veriniz kendi milleti
mizle, kendi halkımızla, kendi vatandaşımızla anla
şabilecek bir lisanı beraberce kullanabilelim. Bunda 
zorlamalara gitmenin hiç bir faydası yok. Bunda zor
lamaların hiç bir faydası yok... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Zorlama değil Sayın 
Bakan, halktan geliyor bu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(DeVa'mla) — Bir dilin zenginliği, yaşayan hali içeri
sinde kendisine nüansta değişik birtakım kelimelerin 
kazandırılması ile mümkündür. Bunlar, dediğim gibi 
zorlamalarla olmaz, yasaklamalarla olmaz. 

Biraz önce değerli parlamenterin burada beyan 
buyurduğu bazı kelimeler size yabancı geldi, hepi
mize yabancı geldi, ama aynı şekilde yabancı gelen 

ve mutlaka zorlanılarak kullanılmak istenen kelimeler 
de vardır. Her grupta, her kelime zorlanışında aynı 
hassasiyeti gösteriniz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Zorlama yok, siz akımı 
durduruyorsunuz.) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — 'Değerli arkadaşlarım, bugün hiç bir 
parlamenter kendisine «saylav» diye hitap edildiği za
man yadırgamayacak denirse bunda isabetli bir tespit 
ve teşhis görmem. Hiç biriniz «Saylav» kelimesini 
'kullanmıyorsunuz; ama zorlayarak illâ ,«Saylav» keli
mesini kullanınız demek doğru bir hareket değildir. 
«Milletvekili» kelimesini kullanıyoruz, hatta «Mebusa 
kelimesini kullanıyoruz da, «Saylav» kelimesi size de, 
bana da yabancı geliyor, niçin zorlayalım? 

Değerli arkadaşlarım, ben sizi zorlamıyorum, bu
rada kimse kimseyi zorlamıyor; ama bir sınırda, bir 
çizgide mutlaka anlaşmak, bir sınır ve bir çizgide mut
laka birleşmek gerekir. 

1961 Anayasasın, Hükümetin kullandığı, milletin 
kabul ettiği dil olarak kabul edişte, .zannediyorum 
ki fazla bir mahzur mütalaa etmemek lâzım gelir. 
İşte o Anayasa lisanıyle kullandığı zaman cümleleri, 
'kelimeleri ve yazışmaları tenkit... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — «Anayasa lisanı» değil, 
Anayasal dili. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, karşılıklı konuş
manın Millet Meclisi üslubu içerisinde bir yerini bu
lamadığım için bir çok arkadaşlarıma buradan cevap 
veremiyorum. Ancak, benim yerini bulamadığım bu 
üslup içerisinde değerli arkadaşlarımın da ısrarlı ol
mamasını temenni ederim. 

Anayasa lisanı içerisinde aynı kelimeyi değişik 
yerlerde, Anayasa dili içerisinde, şeklinde de kullanı
rım. Nasıl ki, ben ikincisini kullanırken bir değişik 
haletiruhiyeye girmiyorsam, değerli arkadaşlarım da, 
birincisini kullandığım zaman aynı reaksiyon içerisi
ne girmemelidirler. 1961 Anayasa lisanı, 1961 Ana
yasa dili içerisinde bu meselelerimizi halledebiliriz. 
Bunun polemik yapılmasının lisana, dile hiç bir şey 
kazandırmayacağı kanaatindeyim. 

Bu balkımdan, Hükümetin şu anda takip ettiği, 
tatbik ettiği yol da, biraz önce söylediğim çerçeve 
içerisindedir. Yüce Heyetinizin bunu böylece kabul 
etmesinin, bizim bu yolu takibettiğimizi kabul etme-. 
sinin, hç olmazsa belki bu kelimeyi de değerli arka
daşım itirazla karşılayacak; ama hakkaniyet ölçü
leri içerisinde olacağına inanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Hüküme

tin yapmakta olduğu atamalar konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Hükümetin yapmakta olduğu ata
malarla ilgili olarak Muğla Milletvekili Sayın Halil 
Dere söz istediniz, buyurun efendim. 

HALlL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bu gündem dışı konuşmamla birçok yönlerini ya
kından bildiğiniz ve her gün biraz daha önem kaza
nan bir konudaki görüşlerimi ve durumu bilgilerinize 
sunmak isterim. 

Bildiğiniz gibi, kuvvetler ayırımı kuralına göre olu
şan Devletimizin yürütme görevi bu kurumun organ
ları eliyle yerine getirilmektedir. Cumhurbaşkanı, Ba
kanlar Kurulu ve idarenin toplamı demek olan yürüt
me organının, Anayasa ve yasaların gereği olan işbir
liği devlet hayatını yakından etkiler, rahatlatır, ya da 
bunalımlara neden olur. Bunun idare olarak adlandı
rılan kamu kesimiyle, Bakanlar Kurulu arasındaki iliş
kileri son derece etkilidir, önemlidir. 

îşte, iki aylık bir süreden beri yöneticilere ilişkin 
Hükümet tutumu toplumsal yapımızın en önde gelen 
sorunu haline gelmiştir; yakın zamanlarda eşine rast
lanmadık bir toplumsal rahatsızlık düzeyine ulaşmıştır. 

Kamu hizmetinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
leri yürütmekle yükümlü olan Devlet memurlarına kar
şı Hükümetin takındığı tavır ve bakanların uygulama
ları Devleti zedeleme düzeyine erişmiştir. Son yapılan 
atamalarla, bir taraftan yokluklar içinde, devlet ola-
naklarıyle yetiştirilmiş, diğer taraftan işbaşında kendi
lerini yetiştirmiş, yetenekleriyle yönetimin, meslek ke
simlerinin ve dolyısıyle toplumun saygı, sevgi, güveni
ni kazanmış kadrolar hızla ayıklanmaktadır. Bilim
sel düzeyleriyle kalkınmamızın en muhtaç bulunduğu 
beyin gücünden, yönetimde tutulabilmiş, bu son ve 
çok değerli kadro bir anlamda tasfiyeye tabi tutul
muştur ve sonuç da alınmak üzeredir. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kesiminin üst kade
melerinde şimdiden yüzlerce örneğini gördüğünüz 
gerçek değerlerin ayıklanması iller düzeyine de in
dirilmiş, merkezde alt düzeydeki sorumluların da 
ayıklanması biçimine dönüştürülmüştür. Bu gidişle 
kamu kesiminde israf edilmemiş beyin gücü kalmaya
cak gibi görünmektedir. Bilimselliğe bağlı, yetenekli, 
tarafsız uygulamacı ve çağdaş düşünceli her yönetici 
ayıklanmış, kıyılmış olacaktır. 

Kendi kendilerini milliyetçi olarak niteleyip ilân 
edenlerin, iki ay içinde yalnız Türk kamu yönetimi

ne vermiş oldukları bu zararın, salt partizanlığı da 
aşan boyutlara şimdiden ulaştığı, Devleti tahrip etme 
düzeyine vardığı anlaşılmaktadır. 

Yer yüzünde hiçbir gerçek milliyetçi hükümet 
yoktur ki, kendi beyin gücünü bu denli harcamış 
olsun. 

Millî çıkarları korumak için bir protokol laf de
ğilse yapılan nedir? 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, sadece bir kamu ke
siminden kısaca vereceğim bilgilerle konuyu örnekle
mek isterim. 

Ulusumuz ve geleceğimiz için taşıdığı büyük önem 
yanında 300 000'i aşkın personeli istihdam eden Mil
lî Eğitim Bakanlığındaki gelişmelere değinecek olur
sak, uzun yılların masrafı ve emeği ile master ve 
doktora derecelerinde yetiştirilip yönetime kazandırı
larak zorla hizmette tutulanlar ile işbaşında yetenek
lerini göstermiş, kendisini en üst düzeyde yönetime 
hazırlamış uzmanlaşmış ve çalışmalarıyle gerek yöne
timin, gerekse meslek toplumunun saygısını ve güve
nini kazanarak yakın bir uygulama fırsatı ile öğret
menin hizmetine Bakanlığın olanaklarını ve kapıla
rını açmış tüm değerler harcanmıştır. Bu, merkez için 
olduğu kadar, il kademeleri ve bazı okullar için de 
böyle olmuştur, olmaktadır. Duyduğumuz ve bildiği
miz kadarıyle, harcananların yerine atananlardan öğ
retmenin saygın niteliğini gösterememiş, meslekte ba
şarılı olamamış ve hatta getirildikleri kademeler için 
gerekli yasal nitelikleri yitirdikleri belgelerle saptan
mış kişilerin çokluğu dikkat çekicidir, ibret vericidir. 

Bildiğimiz yasa dışı uygulamalarla kısa sürede or
taya çıkarılan bu durum düzeltilmediği takdirde, ka
mu yönetimi büyük yaralar alacaktır. Açıktır ki, bun
dan sonra gelecek kamu yönetiminin gerçek bilincin
deki iktidar, bu akıl almaz uygulamaların yönetimde 
yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için çok güç
lüklerle karşı karşıya kalacaktır. 

Kamu yararının önde gelen bir gereği olarak, 
şimdi, yerleştirilmekte olan yetersiz ve zararlı kadro
ların temizlenmesi ile yeterli kişilerin bulunup geri 
getirilmesi gibi, Cumhuriyet tarihinde eşine rastlan
madık güç bir personel sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Devletimizin bir bakıma daha fazla tahribatına 
fırsat vermemek bakımından, Yüce Meclisin biran 
önce bu çok önemli konuya eğilmesini dilemek ama-
cıyle durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dere. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdeme Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/425) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz değerli arka
daşlarım. 

Sunuşlarımız vardır. Bir Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakanı 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım' 
in Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/89) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifalar var, oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Parti görevlerimin çokluğu sebebiyle komisyon 

çalışmalarına katılamıyorum. Bu sebeple, Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden istifamın işleme konulmasını 
saygı ile arz ederim. 

Erzurum 
t. Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN 
muştur. 

Genel Kurulun bilgilerine sunul-

3. — Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'in Ada
let Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/88) 

BAŞKAN — Bir istifa daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adliye Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — SECİMLER 

1. — Anayasa ve Adalet komisyonlarında açık bu
lunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Adalet Par
tisi Grupunca İsparta Milletvekili Sayın Mustafa Ce
sur, Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Ada
let Partisi Grupunca İstanbul Milletvekili Sayın Fat
ma Gülhis Mankut aday gösterilmiştir. Onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/ . — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/292; C. Se
natosu : 1/351) (M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Sena
tosu S. Sayısı : 486) 

BAŞKAN — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının açık oylamasını yap
tıracağız. 

Geçen celse almış olduğumuz karara göre açık oy
lama, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak ve bilâ-
hara kürsüye konulmak suretiyle yapılacaktır efen
dim. 
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VII. — GÖRÜ! 

1. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/141) (S. Sayısı : 71 ve 71'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında De
niz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı var. Adı 
geçen tasarı Meclisimizce kabul edilerek Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilmiş, ancak Cumhuriyet Senato
sunda değiştirildiğinden, Meclisimize geri gönderil
miştir. 

Bu konuyu görüşebilmek için Komisyonun ve 
Hükümetin yerini almalarını rica ediyorum efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının yürürlükle ilgili 
5 ve 6 ncı maddeleri kesinleşmiş, 1, 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerde Cumhuriyet Senatosunda yapılan deği
şiklikleri, Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu benim-
sememiştir. Dışişleri Komisyonu raporunu okutuyo
rum efendim. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var mı 
sayın arkadaşlarım? Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında arz ettiğimiz 
hususları müsaadelerinizle tekrar hatırlatmakta fayda 
görüyorum. O zamanki beyanımız veçhile, bilindiği 
gibi, «Teknolojik gelişmelerin son derece hızlı olma
sı, hukukta bilhassa feza hukuku ve deniz hukuku 
sahalarında yeni hukukî düzenlemelere ihtiyaç gös
termektedir» demiştim. Bu beyanımız, Senato ve di
ğer komisyon raporlarında aynen geçmiş ve hukukî 
düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirmiş bulunmakta
dır. 

(1) 71 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 . 1974 tarihli 
100 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

7Ve 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim 
tutanağı sonuna eklidir. 

lÜLEN İŞLER 

Deniz hukuku, bilhassa son iki yıldan beri Türk 
dış politikasının gelişmeleri muvacehesinde çok daha 
büyük önem kazanmıştır. Bu öneme paralel olarak, 
Türk hukukunda da bazı yeniliklere zaruret vardır. 

Millet Meclisimizin 4 Temmuz 1974 tarihli 106 
ncı Birleşimde yaptığımız tartışmalarda «Bu mesele
ye müteallik kararname getirilmesinden dolayı, bazı 
partilerimiz muhalefet etmektedirler. Bu meseleyi ka
rarname ile halletmek veya kararnamenin Anayasa 
hukuku içinde yerinin tartışılması doğru değildir. Me
sele son derece önemlidir, onun için kararname tar
tışmasına girmeyelim, biran evvel Deniz hukuku me
selelerini ele alalım» demiştim. Bugün üzüntü ile ifa
de ediyorum, tekrar Temmuz ayı geliyor; aradan 
1 yıl geçtiği halde, Deniz hukuku ile ilgili yetki tasa
rısı kesinleşmedi, kanunlaşmadı. 

Deniz hukuku ile ilgili litaratür 1958 ile 1960 yıl
larında Cenevre'deki iki ayrı konferansa müstenit bu
lunmaktadır. Bu bahsettiğim konferansta; Kıta Sa
hanlığı Sözleşmesi, Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleş
mesi, Açık Deniz Sözleşmesi, Balık Avlama ve Açık 
Denizlerdeki Biyolojik Kaynakların Korunması söz
leşmeleri ele alınmış ve tahakkuk etmiştir. 

Ancak, biraz evvel de arz ettiğim gibi, ilim ve 
teknolojik alandaki devamlı gelişmeler, bu sözleşme
lerin dahi ihtiyacı karşılamadığını meydana çıkar
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, devletlerin kendi iç hu
kuk sistemlerinde yaptıkları düzenlemelerin devletler 
hukuku açısından geçerlilik derecesi nasıl bilinen bir 
gerçek olarak kabul edilmiş ise, bu düzenlemelerin 
uygulamada kimi zaman ilgili devlet lehine ne derece 
olumlu neticeler tevlit edebileceği, o derece bir haki
kat olarak kabul edilmiştir. 

Buraya kadarki izahatımda, meseleyi Yüksek He
yetinize takdim etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisi metnini, 
Millî Selâmet Partisi Grupu daha mütekâmil bul
maktadır. Ancak, meselenin. bir yıldan beri gecikmiş 
olması ve yeniden Millet Meclisinde yeni bir durum 
araştırmak bakımından zaman kaybını mahzurlu 
mütalaa etmekteyiz. Deniz hukukunun biran evvel ne 
şekliyle olursa olsun takviye edilmesindeki ihtiyacı 
gördüğümüzden dolayı, zaman kazanmak bakımın
dan Senatodan gelen teklifi benimsemiş bulunduğu
muzu ifade ediyorum. 
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Esasen, bu farkları, da kısaca bilgilerinize sun
duktan sonra, yeni değişikliklerle telâfi imkânını gör
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Millet Meclisinin ka
bul ettiği 6 maddelik metnin 4 maddesi Senatoca be
nimsenmemiştir. Bu benimsenmeyen ilk 4 maddenin 
1 nci maddesi, «Deniz hukuku ile ilgili her nevi dü
zenlemeler» şeklinde genel bir kaide getirmektedir. 
Ancak, değerli Yüksek Senatonun kabul ettiği metne 
göre, deniz hukukuna müteallik maden ve petrol ara
ma ve işletmelerle ilgili mesele dar bir muhteva için
de vazedilmektedir. Biz bu bakımdan bunu dar muh
tevalı görmekle beraber, ihtiyacı şimdilik de olsa kar
şıladığı için, buna müspet oy vereceğiz. 

2 nci maddede, Millet Meclisinin metninde daha 
geniş olarak... (Gürültüler) Merak etmesin arkadaşla
rım, sonuç bölümüne gelmiş bulunuyorum. 

2 nci maddede, atıfta bulunulan kanunlar, tadat 
olunan kanunlar çok daha uzun iken, Senato bunları 
5 maddeye münhasır olmak üzere, 6309 sayılı, 6326 
sayılı, 1380, sayılı, 476 ve 1738 sayılı kanunlara mü
teallik tadil ve düzenlemeler getirileceğini vazetmek
tedir. 

3 ncü maddede kelime düzeltmesi görülmektedir. 
«Yukarıdaki kanunlardaki ceza hükümleri» yerine, 
«Yukardaki kanunlarda yazılı» ibaresi getirilmekte 
ve «kanunlardaki» kelimesinin «ki» eki kaldırıljııak-
tadır. 

4 ncü maddede ise, üç yıllık yetki kanununun 
müddetini Senato bir yıla indirmektedir. 

Arz ettiğim gibi, Millet Meclisinde kabul ettiği
miz metin son derece geniş kapsamlı Hükümete daha 
geniş yetkiler veren ve ihtiyacı daha iyi karşılayan bir 
kanundur. Ancak, meselenin önemine binaen, Sena
to metninin kabul edilmesinde zaruret görüyoruz. Bu 
mesele, çok büyük, önemli, millî bir meseledir, millî 
dış politika meselesidir. Onun için, zaman kazanmak 
bakımından Senato metnine müspet oy vereceğimizi 
ve arkadaşlarımızın da bu kanaatleri paylaşmalarını 
temenni ediyoruz. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz sırası 

Sayın Halûk Ülman'dadır. Buyurun Sayın Ülman. 
C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 

(istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bugün önümüze getirilen bu konunun gerçekten 
önemli olduğu kanısındayız. O kadar önemli olduğu 
kanısındayız ki, bu konuyu düzenleyen yetki kanunu 

tasarısını C. H. P. - M. S. P. ortaklığı sırasında biz 
düzenlemiş ve Meclise sunmuştuk. 

Yalnız, bilindiği gibi, Adalet Partisi bu yetki ta
sarısına karşı çıkmıştı ve Senatoda çoğunlukta oldu
ğundan değişiklikler getirmişti; bu nedenle, şimdi ye
niden karşımıza gelmiş bulunuyor. Aradan geçen za
man gerçekten büyük bir kayıptır, memleketin çıkar
ları için. 

Bu kanunun çıkması gereklidir. Çünkü, bir dev
let, deniz hukuku ile ilgili olarak kendi iç mevzuatı
nı tanzim etmedikçe, ne uluslararası kuruluşlarda, ne 
de (gün gerekir başvurursak) uluslararası yargı or
ganları önünde kendi hakkını gerektiği gibi savuna
bilir. 

Bu konuyu uluslararası yargı organlarının önüne 
getiren devlete ilk önce sorulacak soru; «Bu konuda 
senin iç mevzuatın nedir, getirin bir görelim» demek 
olacaktır. Onun için bunun bugüne kadar çıkmamış 
olması, tekrar ediyorum, büyük bir kayıptır. 

Bu bakımdan biz, yetki tasarısına, komisyondan 
geldiği biçimde olumlu oy kullanacağız. Çünkü, ko
misyondan gelen biçimin Hükümete bu konuda daha 
geniş yetkiler verdiği kanısındayız, Hükümetin bu ge
niş yetkilere ihtiyacı olduğu kanısındayız. 

Bunu söyledikten, «Olumlu oy vereceğiz» dedik
ten sonra bir noktaya değinmek istiyorum ve çok 
merak ediyorum, Adalet Partisi Grupu bu tasarıya 
nasıl olumlu oy verecek? Çünkü, bu tasarının birinci 
görüşülmesi sırasında Adalet Partisi Grupunun sa
yın sözcüsü, burada vaktinizi almamak için uzun uzun 
ve aynen okumayacağım. «Anayasaya aykırıdır» diye 
iddia etmişti. 

Tasarının, Anayasaya aykırı olduğunu iddia etti
ği maddesi, komisyondan gelen biçimiyle de, Senato
dan gelen biçimiyle de aynen mevcuttur. Acaba o 
gün Anayasaya aykırı idi de bugün kendileri iktidar
da diye mi Anayasaya aykırılıktan geri dönülmüştür? 
Senatodan gelen biçimi de aynen vardır, Anayasaya 
aykırılık iddiaları, bir. 

ikincisi; Adalet Partisinin sayın sözcüsü, bu ka
nunun birinci görüşülmesi sırasında burada bunun 
yetki kanunuyle değil, konuyle doğrudan doğruya il
gili bir kanunla düzenlenmesi gereğini, Hükümete bu 
konuda yetkiler vermenin sakıncalı olduğunu savun
muştu. Acaba, biz Hükümette iken bu yetkiyi vermek 
sakıncalıdır da kendileri hükümette oldukları zaman 
bu yetkiyi vermek sakıncalı değil midir? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu bir politika anla-
yişını gösterir ve öyle zannediyorum ki, başka bazı 
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partilerle bizim partimiz arasindaki en büyük politik 
felsefe ayrılığını burada görmek mümkündür. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Bir insan, bir parti muhalefette ne derse, iktidar
da iken de aynı sözü söylemelidir; iktidarda iken ne 
derse, muhalefette de aynı sözü söylemelidir. 

Biz bu yetki kanununa oy vereceğiz, gerekliliğine 
inanıyoruz; ama acaba gerekliliğine inanmayan, Ana
yasaya aykırı bulunan ve konunun kanunla düzenlen
mesini isteyen Adalet Partisi, nasıl eli varacak da bu 
kanuna şimdi olumlu oy verecektir, onu çok merak 
ediyoruz. Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman. 
Değerli arkadaşlarım birinci maddeyi okutuyo

rum. 
Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Devletin egemenlik ve tasarrufuna 

tabi bulunan karasuları ve dışındaki deniz alanların
da, Devletler Hukuku kurallarına göre devletin, tan
zim ve tespit yetkilerine sahip bulunduğu Deniz Hu
kukuna ilişkin olup, maden ve petrol arama ve işlet
me ile su ürünleri konularında kanun hükmünde ka
rarnameler ile düzenlemeler yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi oyunuza sunma
dan evvel bir açıklama yapma durumundayım. Oyla
ma sonucunda Cumhuriyet Senatosunun yaptığı de
ğişikliği Dışişleri Komisyonu benimsememeyi öner
mektedir. Bu benimsememe önerisini Genel Kurul 
kabul ettiği takdirde, Karma Komisyona gidecektir; 
reddettiği takdirde madde kesinleşecektir. 

Komisyonun benimsememe önerisini onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyonun benimsememe önerisi kabul edilmemiştir. 

Madde bu şekliyle kesinleşmiştir. 
îkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karasuları ve dışındaki deniz alan

larında uygulanmak üzere 1 nci maddede yazılı ko
nularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetki
si; Maden, Petrol, Su Ürünleri, Karasuları ve Seyir 
ve Hidrografi kanunlarının aşağıda gösterilen mad
delerini kapsar: 

â) 6309 sayılı Maden Kanununun 4 ncü ve 8 nci 
maddelerinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 
10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 43, 
46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 91» 92, 119, 126, 128 ve 
129 ncu maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1 nci maddesi 
ile 3 ncü maddesinin 24 numaralı fıkrası ve 45 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları; 

c) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 nci 
maddesi; 

d) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 6 ve 
8 nci maddeleri; 

e) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Ka
nununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Komisyonun benimsememe kararını onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
nimsememe kararı kabul edilmemiştir. 

Madde, bu şekliyle kesinleşmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. —Yukarıdaki kanunlarda yazılı ce

za hükümleri saklıdır, 
BAŞKAN — Bu konuya ilişkin raporu onayınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyonun benimsememe kararı kabul edilmemiş ve 
madde bu şekliyle kesinleşmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Made 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 

bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
dır. 

BAŞKAN ;— Komisyonun benimsememe kararı
nı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiş ve madde kesinleşmiştir 
efendim. 

2. — 1868 saydı 1975 .yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/293; C. Senatosu : 1/353) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 188; C. Senatosu S. Sayısı : 495) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 6 . 1975 tarihli gelen kâğıtlarda yer alan 188 

S. Sayılı «1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» nın, çıkmış olan 
bazı önemli kanunların tatbikine imkân sağlamak 

(I) 188 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonuna ek
lidir. 
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amacı ile 48 saat geçmeden gündeme alınmasını ve 
diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bütçe - Plan Karma Komisyonu 
Başkanı 

îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Bu konuyle ilgili olarak sayın ko
misyon burada mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Burada 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu burada. 
Hükümet?... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe

hir) — Burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerlerini al

mıştır efendim. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyeneler... Önerge kabul edil
miştir. efendim. 

Raporun okunup okunmaması konusunda onayını
zı alacağım. Komisyon raporunun okunmamasını ka
bul edenler... Okunmasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edü% 
mistir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna 
bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelere değişiklik yapılması 

hakkında Kanun tasarısı 

Madde 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
nun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 14. — Devlet Memurları Kanunu, Üniver
site Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik 
ve kararnamelerin ve özel kanunları uyarınca öden
mesi gereken hâkim ve yargı ödeneklerinin gerektir
diği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - Malî Transferler) programının (09 - Diğer 
Malî Transferler) alt programının (001 - Devlet Me
murları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel büt
çeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet 
programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Söz
leşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları 
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ücretleri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek Ça
lışma Karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimi ile 
ilgili fazla çalışma ücreti ve konferans ücreti hariç), 
(160 - Tazminatlar ve Ödüller), (170 - Ödenekler) ile 
münhasıran er ve erbaş harçlıklarındaki artışları kar
şılamak üzere (190 - Diğer Personel Giderleri) harca
ma kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgili ter
tiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanın
ca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile 
karşılayan ve sadece belli amaçlarla Genel Bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?. Yok Maddeyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu

nun 26 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklen
miştir: 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan hiz
met programlarındaki tertiplerden (100 - Personel 
giderleri harcama kalemleri hariç) tasarrufu mümkün 
görülen miktarlarını aynı veya farklı programlar için
de mevcut (470 - Savunmanın Gerektirdiği Alım ve 
Giderler) harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Maddeyi onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na ekli (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
da, (950 - Barç ödemeleri) Programının (04 - Eski 
Yıllar Borçları) alt programının (003 - Genel ve Kat
ma Bütçeli dairelerin şahıslara, kamu iktisadî teşeb
büslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları, bu öde
neği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak ter
tiplerine aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.) Faaliyetindeki (960 - Borç 
Ödemeleri) harcama kalemine 310 000 000 liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1975 yılı Bütçe Kanununun Millet 

Meclisi (R) formülünün (150 - Ek Çalışma Karşılık
ları) kısmının 1 nci paragrafındaki (bir aylık) kelimesi 
(iki aylık) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci madde olarak yeni bir 
madde önerisi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 

Kanunu ile bu kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna aşağı
daki metnin 5 nci madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Zonguldak 
A. Nihat Akın 

Sakarya 
Nuri Bayar 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

Ankara 
Turgut Toker 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
îlhan Ersoy 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

tçel 
İbrahim Göktepe 

Madde 5. — Cumhuriyet Senatosu 1975 yılı Büt
çe Kanununun (R) formülüne, 

150 — Ek çalışma karşılıkları : 
Normal mesai saatleri dışındaki çalışma özelliği 

dikkate alınarak mesai saatleri dışında görev yapmak 
durumunda bulunan Cumhuriyet Senatosunun 1 ilâ 15 
nci derecelerde görev yapan personeline bir toplantı 
yılındaki çalışmalarına karşılık olarak iki aylık maaş 
tutarını geçmemek kaydı ile Başkanlık Divanının tes
pit edeceği esaslara göre toptan ödeme yapılır. An
cak; görevleri gereği devamlı fazla çalışma yapmak 
zorunda olan personelin fazla çalışma ücretleri yö
netmelik hükümlerine göre ödenir. 

ibaresi eklenmiştir. 
BAŞKAN — Efendim ben, katılıp katılmama du

rumunu sormadan evvel, salonda karar için komisyon 
olarak gerekli çoğunluğunuz var mı? 
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I BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Komisyon yerinde değil ama Umumi Heyet 
salonunda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Meclis için bir hüküm var iken Senatonun 
ondan istisna edilmesi bir bakıma haksızlık ve adalet
siz olur, onun için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
5 nci madde olarak monte edilecektir efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Mad
deyi bu değişiklikle tekrar oylamanız lâzım, bu yeni 
bir ek madde teklifidir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeye ilâve değil de, 
doğrudan doğruya madde olarak önerildi, madde ola
rak ifade ettik ve o şekilde onayınızı aldık efendim. 
Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur; 
ancak elimizdeki işin sonucuna kadar sürenin uzatıl
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 6. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na ekli (A) işaretli cetvelde ilişik (1) ve (2) sayılı lis
tede yazılı düzeltmeler yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü açık oyları
nıza sunulacaktır. Oylama biçiminin Genel Kurulca 
kararlaştırılması gerekiyor. Açık oylamanın, kupa 
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sıralar arasında dolaştırılmak, bilâhara kürsüye ko
nulmak suretiyle yapılması hususunu onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Oylama bu biçimde yapılacaktır. Kupaları 
sıralar arasında dolaştırınız. 

VI. — OYLAMASI Y, 

1. — 1868 saydı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/292; C. Se
natosu ; 1/351) (M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Sena
tosu S. Sayısı : 486) 

BAŞKAN — S. Sayısı 188 olan işle ilgili olarak 
açık oylamaya katılmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırın. 

Sayın milletvekilleri, 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 
Kanunu ile bu kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına 278 sayın üye katılmış, 269 ka-

1. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Ça-
neri'nin, Çanakkale - Biga ilçesi Çeşmealtı Köy hu
dudundaki devlet ormanı ve vakıf arazisininL Kargı 
Çiftliği sahiplerince işgal edildiği iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Orman Ba
kanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı .(7/370) (1) 

(1) 27 . 2 . 1975 tarihli 50 nci Birleşim tutanak 
dergisinde yayınlanan cevaba ektir. \ 

Değerli arkadaşlarım 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına katılmayan sayın var mı efendim?.. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

ILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının açık oylaması
na 235 sayın milletvekili katılmış, 151 kabul, 83 ret, 
1 çekinser oy kullanılmış olup, tasarı kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun efendim. 

bul, 4 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Bu suretle tasarı 
kesinleşmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini görüşmek için 17 . 6 . 1975 Salı 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19.25 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

Soru : 
Çanakkale ili, Biga ilçesi, Çeşmealtı köylüleri; 

köy hudutlarının yanındaki 12 550 dönüm devlet or-

VIII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

»•<« 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 606 — 
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maninin ve 8 000 dönüm vakıf arazisinin; Kargı Çift
liği sahiplerince işgal edilip çiftlik arazisine dahil 
edildiğini iddia ediyorlar. 

Köydeki şahıslara ait tapu senetlerinde hemhudut 
vakıf yeri gösterildiği halde bugün bu vakıf yerleri
nin çiftlik arazisi içerisine alındığı ileri sürülüyor. 

Kargı çiftliğinin, tapu kayıtlarından daha geniş bir 
alanı işgal ettiği iddiaları vardır. 

Bu toprak mücadelesi basına da intikal etmiştir. 
(29 . 1 . 1975 tarih ve 18137 sayılı Cumhuriyet Ga
zetesi.) 

Bu iddialar ilgili makamlarca incelenmekte midir? 

T. C, 
Orman Bakanlığı 6 . 6 . 1975 

H. No. : 
U. No. : 01.159 

7/370-1859 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 Şubat 1975 tarih 01.159 S. Y. ektir. 
Çanakkale Miletvekili Sayın O. Orhan Çaneri'nin 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden alınan yazının 2 fotokopisi ilişikte 
takdim olunmuştur. 

Bilginize saygı ile sunarım. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Emlâk Dairesi 4 . 6 . 1975 
Başkanlığı 

Dosya : B-8-23/1-2 
Sayı : 2475 

Orman Bakanlığına 

İlgi : 14 . 4 . 1975 gün ve 01-159 sayılı yazınız. 
Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin ya

zılı soru önergesinde bahsedilen Biga ilçesi Çeşmealtı 
köyündeki 8 000 dönüm vakıf arazinin Kargı Çiftli
ği sahiplerince işgal edildiğine dair iddialar incelendi. 

Her ne kadar Biga tapusunun Ağustos 1323 tarih 
21 ve Nisan 1326 tarih 73 sıra numaralarında Yu-
sufoğlu Mustafa adına kayıtlı iki tarlanın Şark hu
dutlarına «Vakıf tarla, vakıf yeri» yazılı, keza köy 
muhtarı ve köylülerden bazıları tarafından burada 
vakıf arazi bulunduğu beyan edilmekte ise de yapı
lan araştırmada bir vakfiyeye ve vakıf adına tapu 
kaydına rastlanamamıştır. 

I Konu ile ilgili olarak kayıt ve belge araştırılma
sına devam edilecek ve bulunabildiği takdirde bunla
rın değerlendirilmesi yoluna gidilecektir. 

Yazılı soru önergesinde vakıf yerinin 8 000 dönüm 
olduğu belirtilmekte ise de miktar hakkında kesin bir 
beyanda bulunmak kabil değildir. 

Kargı Çiftliğinin, vakıf yerlerini içerisine almak 
suretiyle tapudaki miktardan daha geniş bir alanı 
işgal ettiğine dair iddianın tahkikine, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü yetkili bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Vakıflar Genel Müdürü 
Prof. Osman N. Çataklı 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, A. B. 
I D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hartmann ile yapı

lan görüşmelere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayanğil'in yazılı cevabı. (7/515) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son dış siyasal olaylara ilişkin aşağıdaki sorumun 

Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
I masını dilerim. Saygılarımla. 

24 . 4 . 1975 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
Soru : 
1. A. B. D. Dışişleri Bakanı Kisinger'in Avrupa 

Siyasî İşler Yardımcısı Hartmann ile yaptığınız gö
rüşmelerden sonra verdiğiniz demeçte, Hartmann'ın 
«bir plan getirmediği gibi, herhangi bir istekte de 

I bulunmadığını» söylediğiniz doğru mudur? Doğru ise: 

a) Hartmann'ın Ankara'ya geliş nedenini nasıl 
açıklarsınız? 

b) Hartmann'ın hiçbir istekte bulunmadığı yolun-. 
daki savınızın, Sayın Demirel'in ünlü «üs yok, tesis 

I var» sözü gibi, A. B. D.'nin Türk kamuoyuna hoş 
görünmeyen yönlerini gizleme niyetinden kaynaklan
dığı söyleniyor ne dersiniz? 

2. Hartmann'a «Güneydoğu Asya'da vukubulan 
son gelişmelerin Türk kamuoyunda A. B. D. taahhüt
leri konusunda tereddütler yarattığını, bunun ise, am-

I bargo kararının biran önce kaldırılmasını müstacel 
bir zorunluluk haline getirdiğini» söylediğini doğru 

J mudur? Doğru ise: 

a) Güneydoğu Asya'daki son gelişmelerden Tür
kiye'nin çıkarması gereken ders, sizce, «bağımlılık 

I ilişkilerini pekiştirmek» midir, yoksa, «bağımsızlık 
I doğrultusunda kararlı adımlar atmak» mıdır? 
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b) Güneydoğu Asya'daki son savaşlardan yenik 
çıkanların yenilgi nedenleri arasında, «milliyetçilik» 
adı altında «teslimiyetçilik» politikası izlemiş olmala
rının da bulunduğunu düşünür müsünüz? 

c) Ambargonun kaldırılması, A. B. D. taahhüt
leri konusunda beliren tereddütleri giderir mi? Bir 
başka deyişle, kendi çıkarlarına dönük politikası ge
reği Türkiye'ye ambargo uygulayan A. B. D. ambar
goyu bugün kaldırsa bile, çıkarları gerektirirse, ya
rın yine uygulamaya koyamaz mı? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 1 1 . 6 . 1975 

MGGM (MGAD) Gn. Md. 
Sayı : 6600/75/PRE-2706 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın 
Necati Cebe'nin yazılı soru öner
gesi, 

Milet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 Nisan 1975 tarihli ve Genel Sekreterlik, 
Kanunlar Müdürlüğü : 7/515-2278/19431 sayılı ya
zıları. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, A. 
B. D. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mr. Hartman ile 
yapılan görüşmeler hakkındaki ilgide kayıtlı yazıları 
ekinde alman soru önergesi Bakanlığım cevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin Mr. 

Hartman'ın ziyaretiyle ilgili yazılı soru önergesine ce
vap. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe, 21 - 22 
Nisan tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunan, A. 
B. D. Dışişleri Bakanı Kissinger'in Avrupa îşleri Yar
dımcısı Mr. Arthur Hartman ile yaptığımız görüşme
lere ilişkin olarak yazılı şekilde cevaplandırılmak üze
re Bakanlığa aşağıdaki sualleri tevcih etmiştir:. 

a) Hartman'ın Ankara'ya geliş nedenlerini açık
lar mısınız? 

Mr. Hartman'ın Ankara'ya geliş sebebini ve ama
cını A. B. D. Dışişleri Bakanlığı, 18 Nisan günü yap
tığı açıklama ile aynen şöyle belirtmiştir: 

«Dışişleri Bakanı Kissinger, Avrupa işleri ile gö
revli yardıcısı Hartman'ı şahsî temsilcisi olarak gele
cek hafta Ankara ve Atina'yı ziyaretle görevlendir
miştir. Mr. Hartman 21 - 22 Nisan tarihlerinde An
kara'da bulunacak ve Dışişleri Bakanının geçen ay 

Ankara'da Kıbrıs konusunda başlattığı görüşmelere 
Türk Hükümeti ile devam edecektir. Mr. Hartman 
Ankara'dan, Yunan Hükümeti ile görüşmelerde bu
lunmak üzere 23 Nisanda Atina'ya gidecektir. Tür-. 
kiye'de yeni Hükümetin kurulmuş olması ve Kıbrıs 
Rum ve Türk toplumu temsilcileri arasında bu ayın 
sonlarında Viyana'da görüşmelere başlanması husu
sunda anlaşmaya varılması, Kıbrıs'ta bir çözüm yolu 
bulunması yönünde bundan sonra bir ilerleme kayde
dilebileceği ümidini vermektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri bu hedefe varılabilmesi için elinden gelen 
yardımı göstermeye devam edecektir.» 

Mr. Hartmann'ın Ankara'yı ziyaretinin sebebi ve 
maksadı üzerinde A. B. D. Dışişleri Bakanlığının yap
tığı açıklamaya ilâve edilecek bir husus görüleme
mektedir. Mr. Hartman ülkemize kendi isteği ile gel
miştir ve görüşmelerin sonunda basına yaptığım ve 
metninin bir örneğini ilişikte sunduğum açıklamada 
da belirttiğim gibi, müşarünileyh ve vesile ile A. B. 
D. Hükümetinin ambargo kararının kaldırılması yo
lunda Kongre nezdinde giriştiği ve sürdürmeye ka
rarlı olduğu ça'baları izalh etmiş ve ayrıca Kıbrıs ve 
genel olarak Türk - Yunan ilişkileri konusunda ara
dan geçen süre zarfında vaki gelişmeler hakkında bil-< 
gi ve görüşlerimizi istifsar etmiştir. 

b) Sayın Cebe, Hartman'ın hiç bir istekte bulun
madığı yolundaki beyanın A. B. D.'nin Türk kamu
oyuna hoş görünmeyen yönlerini gizlem'e niyetinden 
kaynaklandığı söylentisi hakkındaki görüşümüzü sor-
analktadır., 

Mr. Hartman ile yapılan görüşmelerimiz hakkın
da basına yaptığım açıklama hiç bir tereddüt ve tef
sire mahal bırakmayacak açıklıktadır. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti üyeleri A. B. D.'nin hoş görünme
yen yönlerini gizlemenin ihtiyacı veya itiyadı içinde 
olamazlar. Hartman hiç bir istekte bulunmamıştır. 

c) Ekli basın açıklaması metninin tetkikinden de 
müşahade buyurulacağı üzere, Mr. Hartman'a Gü
neydoğu Asya'da vukübulan gelişmelerin Türk kamu
oyunda A. B. D. taahhütlerinin inandırıcılığı hakkın
da tereddütler yarattığı ve bu nedenle ambargo ka
rarının biran evvel kaldırılmasının daha müstacel bir 
zorunluluk haline geldiği ifade olunmuştur. Bu ifade 
ve düşüncemizden çıkarılabilecek sonuç şu olalbilir : 
Am'bargo kararı ile Türk kamuoyunda A. B. D.'ne 
karşı bir itimatsızlık ortaya çıkmıştır. Güneydoğu 
Asya'daki gelişmeler Türk kamuoyunun bu değerlen
dirmesini daha da teyit etmiştir. Ortaya çıkan itimat 
Ibühranının giderilmesi yolunda atılacak ilk adım, her 
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şeyden evvel ambargo kararının kaldırılması olmalı
dır. 

d) Sayın Cebe Güneydoğu Asya'daki gelişmeler
den Türkiye'nin çıkarması gereken dersin «bağımlılık 
ilişkilerini pekiştirmek mı» yoksa «bağımsızlık doğ
rultusunda kararlı adımlar atmak mı» olduğunu sor
maktadır. 

Hükümetimiz, Kuzey Atlantik İttifakının ülkemi
zin güvenliği ve ayrıca bölge ve dünyada barış ve is
tikrarın muhafazası bakımından önemli bir denge un
suru olduğu inancını muhafaza etmektedir. Egemen 
ve eşit ortakların, bir kuruluş içinde siyasî ve askerî 
güçbirliğinde ve dayanışma halinde bulunmalarını, 
bunların bahirlerine karşı «bağımlı» oldukları şeklin
de görmek gerçekçi değildir. İttifaklar ortak yarar
lara hizmet ettikleri sürece yaşamışlardır. Kuzey At
lantik İttifakı halen 26 Seneye ulaşan ömrü içinde bu 
nitelik ve fonksiyonlarını başarı ile ispat etmiştir. 
Kaldı ki, Kuzey Atlantik İttifakı içinde yer almak, 
bir ülkenin millî güvenlik ve çıkarlarını kendi öz im
kânları ile kalbfil olabildiği ölçüde güvence altına al
mak yolunda her türlü çabayı göstermesine de engel 
değildir. Aksine üye ülkeler Antlaşmanın III ncü 
matddesiride öngörüldüğü üzere silâhlı bir saldırıya 
karşı koymak için karşılıklı yardımlaşma yanında, 
k'endi özel vasıtalarım geliştirmek durumundadırlar. 
Hükümetimiz programında da açıklandığı gilbi, Tür
kiye'nin dış güvenliği, millî savunması ve tüm millî 
çıkarlarım gelsen dünya şartlarının gerektirdiği dina
mik ve çok yönlü bir dış politika anlayışı içinde has
sasiyetle takip etmektedir. 

e) Sayın Cebe önergesinde Güneydoğu Asya'da-
ki son savaşlardan yenik çıkanların yeniliği nedenleri 
arasında «milliyetçilik» adı altında «teslimiyetçilik» 
politikası izlemiş olmalarının da bulunduğunu düşü
nür müsünüz diye sormaktadır. 

Güneydoğu Asya'daki savaşları yürüten Hükümet
lerin izledikleri politikada etken olan unsurların tah
lil ve bu konuda tarafımızdan bir değer yargısında 
bulunulması, en azından uluslararası hukuk ve neza
ket kaidelerine uygun düşmeyen bir davranış olacak
tır. Bu bakımdan Sayın Cebe'nin sualine cevap ver
mek bize düşmez. 

f) Sayın Cebe, ambargonun kaldırılmasının, 
A. B. D. taahhütleri konusunda beliren tereddütleri 
giderip gideremeyeceğini sormaktadır. Hiç şüphe yok 
ki, amibarigo kararı Türkiye - A. B. D. ilişkilerini, sa-
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dece ortak savunma alanında değil, fakat genel ola
rak olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz etkinin 
giderilmesi, başta yapılan hatanın tashihine bağlıdır. 
İşbirliği, her şeyden evvel karşılıklı yarar dengesine 
dayanmaktadır. Bu dengenin tasarruflardan birince 
bozulması halinde karşı tarafın kendi çıkarlarını koru
mak için her zaman serbestçe alabileceği ve tereddüt
süz uygulayabileceği tedbirler mevcuttur. 

211 Nisan 1975 

Basın Açıklaması 
A. B. D. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mr. Hartman 

ile biri sabahleyin öbürü öğleden sonra olmak üzere 
iki görüşme yaptık. Dr. Kisisinger*in Mart ayı içinde 
yurdumuza yaptığı ziyaret sırasında ele alınmış olan 
başlıca konular üzerinde durduk. Görüşmelerin ağır
lığı iki noktada toplandı : Amerika'nın silâh ambar
gosu ile ilgili durum Ve Kıbrıs sorunu üzerindeki ge
lişmeler, 

Mr. Hartman, Amerikan Kongresinin kararının 
değiştirilmesi yolurida Başkan Ford ile Dr. Kissinger 
ve bazı Kongre üyelerinin son günlerdeki gayretleri 
hakkında bilgi verdli. Mr. Hartman silâh ambargosu 
kararının en erken bir zamanda kaldırılması hakkın
daki Başkan Ford'un kuvvetli görüşünü teyit etti. 
A. B. D. Hükümetinin bu doğrultudaki gelişmeyi ça
buklaştırmak için elinden gelen gayrette devam edece
ği anlaşılıyor. 

Biz de kendisine bu hatalı kararın gerek Türk -
Amerikan ilişkileri ve gerek NATCTdâki vecibeleri
miz yönünden yarattığı olumsuz tesirlerin kaldırılma
sına atfettiğimiz önemti açıkça anlattık. Güney Batı 
Asya'da vu'kulbulan gelişmelerin, Türk kamuoyunda 
A. B. D. taahhütlerinin inandırıcılığı hakkında te
reddütler yaratmış olan ambargo kararının biran ev
vel kaldırılmasını daha müstacel bir zorunluk haline 
getirdiğini söyledik. 

Kıbrıs konusunda bir durum değişikliğimin olma
dığını, Türkiye'nin bundan evvelki tutumu ne ise 
aynı davranışın devam etmekte bulunduğunu ifade et
tik. Türkiye'nin bu tutumu biliin'diği için, Mr. Hart
man bu konuda bir plan getirmediği gibi her hangi 
ibir talepte de bulunmamıştır. Esasen her hangi bir: 
idevMn bu konuda' Türkiye'den bir istekte bulun
ması söz konusu olamaz. 

Mr. Hartman yakında başlayacak olan toplum
lararası görüşmeleri Amerika'nın müspet bir adım 
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olarak gördüğünü belirtti ve yalnız toplumlararası 
görüşmelerde değil, Tür'k - Yunan ilişkilerinde de 
olumlu yönde vukubulabilecek gelişmelerden memnun 
kalacaklarını ifade etti. Bu hususta bundan evvel de 
çeşitli vesilelerle belirtıtiilkleri gibi taraflara yardımcı 
olmaya amade bulunduklarını söyledü. 

Biz daima barış yolunu tercih ettiğimizi, meselele
rimizi Yunanistan'la görüşmek suretiyle halletmeyi 
en iyi çözüm yolu olarak gördüğümüzü ve karşılıklı 
tutum ve davranışlar olumlu sonuç verdiği talkdirde 
bu görüşmelerin gerçekleşmesine bir engel bulunma
dığını ifade ettik. 

< • » •• 
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1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Yılmaz Hocaöğlu 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Eıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Baıhattin Yajrdıancı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
1 Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçeılik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
AbdurraMm Erdem 

ARTVİN 
Sabit Osmao. Avcı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Behıiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayfceflfikı 
İbra him Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 45Ö 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 1511 

Reddedenler : 83 
Çekinserler : li 

Oya katılmayanlar : 210 
Açık üyelikler : 5 

[Kabîd edenler] 

(Kanunlaşmıştır.) 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem. 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım ömadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yasin Haitiboğlü 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
HaMt Kahraman 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıflkı Danışman 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet özteaya 

GİRESUN 
Nizamettin Er'kmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karama» 
Turgut Yücel 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 

İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Şinasi. Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozfcunt 
Cemlü Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebecd 
Selçulk İmamoğilu 
Hayrettin Naküfooğlu 
Kâmil özsarıyıldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akıay 
Sabrı Yah§ıi 
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KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Rahrfi Dağdaş 
Kemâilettıin Gökakın 
Mustafa Kubilay tmer 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 

ADANA 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AGRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
M. Rauf Kaodemir 
Kâmil Kırıikoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçikin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahrd özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Bııldanlı 
ünat D'îmir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabıû Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

AYDİNİ 
İsa Ayhan 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri. 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseyni Erçeliik 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıla 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Idııis Arıkan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatli 
Vahdettin Karaçorlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çdtinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Onal 

GİRESUN 
Orhan Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan özlbay 
Mehmet Emin Sungur 
Halûk Ulanan 

TRABZON 
Ömer ÇaJkıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmeıt Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Aihmct Nıihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğılu 
Sadık Telkin Müftüoğhı 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Süleyman Genç 
Remzi özen 
Neccar Türıkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isanet Ağaoğlu 

KARS 
Kemal Ofkyay 
Hasan Yıildırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufian Doğan Avşargfil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Meihmet Dedeoğlu 

KONYA 
Şener Battal 
Hüseyin Keçeli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

ORDU 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraaoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nühaıa tlgür* 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek 

[Reddedenler] 

HATAY 
Sa!bri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 

SAMSUN 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldıran 

VAN 
İhsan BedArhanoğlu 

YOZGAT 
Nedlim Korkmaz 

ZONGULDAK! 
Zekâi Altınay 

(Çekinser) 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Rıza Pcylat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Oğuzhan Asi'Mrk (B.) 
Osman Ceran 
M. Keımal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliyagfil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
öahit Kayra 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
Cevait önder 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem. Şadı Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemali Ziya öztürik 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Blgehan 
Sadullah Usumi 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (İ.) 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakııp Çağlayan 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korfcmazcan 
Hüdail Ora* (İ.J 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoad İslkenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanuk 

EDİRNE 
Veli GüiDkan 

ELÂZIĞ 
Raslim Küçükel 
A. Orhan Seımmoğilu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Ottnîsflâ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal (İ.) 
Seyft Özttirk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Öüseyin Ineioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz-

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay i 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozibeyli 
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Valh.it. Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ahdurrahman Koksal-
oğlu 
Necdet Ökmen (t.) 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım öz eke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar .' ,-
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
A] ev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özıdal 
lAhme'a Tevfi'k! Paksü (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anash 
Abdül'kerim Doğru (B.) 
Kemal Güven 
(Başkan) • < 

KASTAMONU 
Mehdfi Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğiü (B.) 

KIRKLARELİ , 
Tankut Akıallin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmetted Erbâkan? (B.) 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Ali Kölkbudak 
Özer ölçmen 
Fartuk Sükan 
Vefa Tamı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmıet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ayscy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki T ekin er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar (t. Ü.) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer (t.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülba'kıi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın* Oğıızl (1.) 
Tevfilk Fikret övet 

SÎVAS 
Ahmeıt Duıralkoğlu 
Mehmet ihsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
ismıaül Hakkı Birler 
Feyzulılaöı Değerli 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 
Âdil Alii Oinel 
Ekrem Düknıen 
H, Kadri Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadâr öncel 
Celât Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
| Kemal Anadol 

Bülenit Eeevdt 
Cahit Karakaş 
Mehmet ZeM Okur 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 
Urfa 

Yekûn 
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1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bnğlı (A) ve (R) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonusu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
jKemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Orhan Eren 

Mustafa Kemal Erkovan 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahliıt Kayna 
Kâmil Kırikoğlnı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 278 

Kabul edenler : 269 
Reddedenler : 4 

Çekinserlcr : 5 
Oya katılmayanlar : 167 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Kanunlaşmıştır.) 

İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçeflik 
Peıiiha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
îlyas Seçjkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Afcaöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdıurralhim Erdem 
Fahri özçelik 
Remzi Yıılımaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit 0smıa»4 Avcı 
Ekrem Şadii Erdem 

A Y D m 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behilç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekün 
Cihat Bilgehan 
Neoati Cebe 
İbrahim Bıehmım Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıfcı Erçelik 
Rıza Geııçoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli GüDkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdii 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet öznıen 

GİRESUN 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yı/lmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İne e 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 
.Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri A k k i r a y 
'Servet Bayramıoğlu 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Fatma Cülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özlbay 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To[k 
ihsan Toksan 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Okyay 
Cemdi Unail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veedi ilhan 
Mehdi Kesfldn 
Sabri Keskin' 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tutan Doğan Avşargiil 
Hayrettin Nakıilboğlu 
Kâmiil özsarııyıldıız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Möhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri YahşS 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Biahrii Dağdaş 
Kemâlettıin G ökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Hüseyin Keçeli 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet' Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tumıcel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştaıı 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ" 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Ertoil 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mıutafa Dağıstan]ı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Idris Ankam 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfıilk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlj 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgüu 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ar&lantürk 
Adil Aid Cine! 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan B,ediırbaîloğiu 

Muslih Görentaş 
Koınyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetin 
Nedlim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Alımet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Fevzi Fırat 
Onhan Gönteüoğlu 
Cahit Karakaş 
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[Reddedenler] 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

KONYA 
Şener Battal 

ERZURUM 
Zekâi Yaylalı 

BURDUR 
Ali Sanlı 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

[Çekinserler] 

StVAS 
M. İhsan Karaçam 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Neccar Türkcau 

ADANA 
tlter Çubukçu 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (!B.) 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mîr Bahatbiu Yardıımeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin ATsmıumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Necdet EvMyagiiE 
I. Hakkı Ketenoğlu 
1, Hakkı Köylüoğilu 
Cevart; önder 

ANTALYA 
Denizi Baykal 
Faâz Şarlar 

AYDIN 
Muıtlu Menderes 
Kemal Ziya özıtüdk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Sadullah Usumi 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasa-n Esat Işık 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korikmazcan 
Hiidal Oral (I.) 

DİYARBAKIR 
Reoaii îslkenderoğlu 
Haildt Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanılk 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küç/üikel 
A. Onhan Sen^moğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çöünkaya 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasetieirt Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyilt 
Mustafa Güneş 
îbmhıim Hortoğlu 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Ertemen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamı'k Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tııncer 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan)! 

İÇEL 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Sadettm Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 

Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
M. Kâzım Özeke 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Alj Nailî Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A . Kemal önder 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik! Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ar&sih 
Abdülkerim Doğru! (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlui (B.) 
Selçulk îmamoğilu 

— 617 — 



M. Meclisi B : 88 12 . 6 . 1975 O : 1 

KIRKLARELÎ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat AJksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin: Erbakan; (B.) 
M. Necatü Kalaycıoğllu 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Fanuık Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgcn 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahim'et Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

* Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mtemudh Bkşî ('Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karansıman-
oğlu 
Sami Kumbasar (İ. Ü.) 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın! Oğuzi (1) 

StVAS 
Ahmet Duıra'koğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzulılah. Değerli 
Alli Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mustafa Kılıç 
AbdülkadAr öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Bülenlt Ecevdt 
Mehmet Ze'M Okur 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 
Urfa 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

88 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 
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 

X I . — 1868 sayılı İ975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (Tl) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Ssna'oGu ve Bütçe Karına Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Mcciisi : 1/292; C. Se
natosu : Î/35İ) (M. Meclisi S. Sayısı : 172; C. Sena
tosu. S. Sayını : 486) (Dağıtma tarihi : ÎC.G.I975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân 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 
yapilan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
ya.;a'nın 88 nci, Miiki Meclisi içtüzüğünün 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 
üe türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları* 
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu* 
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey-< 
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması* 
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 8S 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 alman 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
u}'arınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 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 içtüzüğünün 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 vs faaliyetlerini tespit etmek ama* 
cıyle Anayasanın SS nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 



102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması 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 
Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

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

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kân, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele-

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü _v< 

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 
• 17. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 

arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın SS nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fiı 
•/atlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev. 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (ö'^S) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş-<-
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-
iü soru önergesi (6/20) 

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

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

10. — Mardin Milletvekili 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 soı 
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MlT 

aya çevrilmiştir. 



— 3 — 
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 ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker 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) (*) 

17̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43)s 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. _ Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

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

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakamndan sözlü soru önergesi (6/56) 

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/60) 

| 27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

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

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so-
nı önergesi (6/65) 
. 31. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu-
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

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

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
I Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in. Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

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

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

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

39. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi üe ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakanından 

I sözlü soru önergesi (6/80) 



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

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

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

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

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

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin -Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

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

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

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

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

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

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

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

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

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

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

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

62. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

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

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/109) 

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

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

67. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişldn Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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



69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 
. 71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72. — İstanbul Milletveküi Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması-! 
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

I 86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka^ 
nmdan sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — 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) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü-
! leynaan Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze

teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb-
I rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ

lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
I Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş-* 

kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 
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96. — îçel Milletvekili Süleyman Şim'gek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik> 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel 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) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir Öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bâzı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

L14. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) " 

119. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 



•İ 21. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

•124. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in,-
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbator Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*). 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Kahraman Maraş Milletvekili#Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

132. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 
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I 133. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarı
sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/141) (S. Sayısı : 71 ve 71'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 20 . 6 . 1974, 4 . 6 . 1975). 

2. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul-! 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-* 

I rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

3. — istanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor-* 
lan (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 ük kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanuica Geri 

I Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 * 11 i 1974) 

-5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 

I maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

6. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 

[kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) \ 



X 7. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı : 164); (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1975) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2.6.1975) 

9. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma târihi : 
2 . 6 . 1975) 

10. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi: 3 . 6 .1975) 

11. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

12. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma-
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sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

X 13. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına İliş
kin Uluslararası Anlaşma (CIV) ve Ekleri ile De
miryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası 
Antlaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/208) (S. Sayısı : 167) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1975). 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'm eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 

S gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

I 15. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba-

! zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
i 
I eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 



Dönem : 4 
Toplantı -. 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 172 

Deniz Hukuku ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısına Dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan 
Değişiklik Hakkında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1 /141) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2267-1/273 

12.7. 1974 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 5.7 .1974 gün ve 991 sayılı yazınız : 
Deniz Hukuku ile ilgili Yetki kanunu tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunun 11.7.1974 tarihli 76 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işarî oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Değiştirilen maddeler : 

MADDE — 1, 2, 3, 4 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/141 
Karar No. : 43 

Dışişleri Komisyonu raporu 

23.5.1975 

Yüksek Başkanlığa 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki kanunu tasarısı, Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliklerden sonra, 
Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tekrar görüşüldü. 

Mezkûr tasarıda, Cumhuriyet Senatosunca yapılan madde değişiklikleri Yetki Kanununun kapsamını 
daraltan nitelikte görüldüğünden benimsenmemiş, Millet Meclisinde daha önce kabul olunan metin, Komis-; 
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 



Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 
C. Karakuş 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

İstanbul 
/'. Sancar 

Başkan V. 
Zonguldak 

M. Z. Okur 
(İmzada bulunamadı.) 

Ankara 
Bu karara muhalifim. 

Cumhuriyet Senatosu kararının 
benimsenmesini uygun 

görüyorum 
0. Alp 

Manisa 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
maddelerin benimsenmesini uygun 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Ankara 
K. Ktrıkoğlu 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

(İmzada bulunamadı.) 
gördüğümden bu karara muhalifim. 

N. Özgür 

Ankara 
N. Evliyaa'd 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 172) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devletin egemenlik ve tasarrufuna 
tabi bulunan kıyı ve deniz alanlarında Devletler Hu
kuku kurallarına göre Devletin tanzim ve tespit yet
kisine sahip bulunduğu. Deniz Hukukuna ilişkin ko
nularda her nevi düzenlemelerle ilgili kanun hükmün
de kararnameler çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı konularda ve 
birinci maddede belirtilen amaç ve ilkelere uygun ola
rak kanun hükmündeki kararnameleri çıkarma yetkisi 
aşağıda yazılı kanun hükümlerini değiştirmeyi, bu ka
nunların öngördükleri teşkilâtları ilga etmeyi, yeni
den kurmayı veya bağlı bulundukları makamları de
ğiştirmeyi ve görevli ve yetkili mahkemeler ile diğer 
makamların saptanmasını kapsar : 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4, 8, 10, 11, 13, 
15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 41, 42, 
43, 44, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 91, 92, 104, 
119, 126, 128, 129 ve bu kanuna 271 sayılı Kanunla 
eklenen ek 1 ve 2 nci maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1, 3/24 ve 45 nci 
maddeleri; 

j 

c) 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Mu
hafazası ve Emniyeti ile Kaçakçılığın Men ve Taki
bi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Ka
nunun ismi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 ncu maddeleri; 

d) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Da
ir Kanunun 58 nci maddesi; 

e) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 6 ve 8 
nci maddeleri; 

f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 14, 20 ve 
21 nci maddeleri; 

g) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14, 22, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 nci maddeleri; 

h) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 29, 
40, 41, 49 ve 53 ncü maddeleri; 

i) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 3 ve 4 
ncü maddeleri, 

j) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Ka
nununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri; 

k) 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve 
Kuruluşu hakkında Kanunun 1, 15, 16, 26 ve 27 nci 
maddeleri. 

Millet Meclisi 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devletin egemenlik ve tasarrufuna 
tabi bulunan karasuları ve dışındaki deniz alanların
da, Devletler Hukuku kurallarına göre devletin, tan
zim ve tespit yetkilerine sahip bulunduğu Deniz Hu
kukuna ilişkin olup, maden ve petrol arama ve işlet
me ile su ürünleri konularında kanun hükmünde ka
rarnameler ile düzenlemeler yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

MADDE 2. —• Karasuları ve dışındaki deniz alan
larında uygulanmak üzere 1 nci maddede yazılı ko
nularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetki
si; Maden, Petrol, Su Ürünleri, Karasuları ve Seyir ve 
Hidrografi kanunlarının aşağıda gösterilen maddeleri
ni kapsar : 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4 ncü ve 8 nci 
maddelerinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 
10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 43, 
46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 91, 92, 119, 126, 128 ve 
129 ncu maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1 nci maddesi 
ile 3 ncü maddesinin 24 numaralı fıkrası ve 45 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları; 

c) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 nci 
maddesi; 

d) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 6 ve 
8 nci maddeleri; 

e) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Ka-. 
nununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri. 

(S, Sayısı : 172) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Yukarıdaki kanunlardaki ceza hü
kümleri saklıdır. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yıldır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Yukarıdaki kanunlarda yazılı ce-: 
za hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl-; 
dır. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU TAVSİYELERİ 

Deniz Hukuku İle İlgili Yetki Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 172) 
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Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 188 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı (A) 
ve (R) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 

1/293; C. Senatosu : 1/353) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 495) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2967-1/353 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 6 . 1975 gün ve 81 sayılı yazınız : 
1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 10 . 6 . 1975 tarihli 63 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 131 

Kabul : 128 
Ret : 3 

Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 11.6. 1975 
Esas No. : 1/293, C.S. 1/353 

Karar No. : 188 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 6 . 1975 tarihli 63 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen «1868 
sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yü'ısek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




