
D Ö N E M : 3 TOPLANTI : 3 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

C İ L T : 19 
ı • ı 

1 nci Birleşim 

1 .11 . 1971 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 
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NEL KURULA SUNUŞLARI 2 

1. Başkanın, Üçüncü dönem, ikin
ci toplantı yılında yapılan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve Millet Meclisi çalış
maları hakkındaki beyanı 2:3 

2. — Başkanlık Divanı seçimi. 3:5 
3. — ikinci yasama yılımda kurulmuş 

bulunan 20 geçici komisyonun, Üçüncü 
yasama yılında da görevlerine devam et-
meleri hakkında Başkanlık sunuşu 5:13 

Sayfa 
4. — Daimî komisyonların kaçar üye

den kurıüacağı ile siyaai partilerin bu ko
misyonlarda kaç üye ile temsil edileceği 
hakkında Başkanlık sunuşu 13:14 

5. — iSiyasi parti gruplarının oranları
na göre komisyonlara seçecekleri üyele
rin tesbitine imkân, sağlamak üzere 10 Ka
sım 1971 gününe kadar çalışmalara ara ve
rilmesine dair dört siyasi parti grup yöne
ticisi tarafından verileni önerge (4/220) 14 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati: 15,00 

'BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendim. 

ıSayın milletvekilleri, 3 ncü dönem 3 ncü 
toplantı yılının 1 nci birleşimini açıyorum. 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
1. — Başkanın Üçüncü dönem, ikinci toplan

tı yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Millet Meclisi çalışmaları hakkındaki beyanı 

BAŞKAN — Çalışmalarımıza başlamadan 
önce sizlere, Millet Meclisimizin geçen 2 nci 
toplantı yılı içinde yaptığı çok yoğun çalışmalar 
hakkında (kısa (bilgi sunmak isterim!: 

Millet Meclisimiz, 3 ncü dönem 2 nci toplan
tı yılı başından bu güne kadar 185 birleşim 
addetmiştir, içtüzük gereğince normal olarak 
haftada 3 birleşim yapılması halinde bu, 62 
hafta çalışmaya tekabül eder Genel Kurul, 
bu süre içimde normalin 2 mislinden fazla birle
şim akdetmiştir. 

Birleşimler toplam olarak 705 saat 49 daki-
!ka sürmüştür;. Buna ilâve olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 14 birleşimde, 42 saat 39 
dakika çalışmış olup, bu toplantı yılı içinde 
her iki Meclis olarak 748 saat bilfiil çalışma ya
pılmıştır. 

Bu rakam, meclislerimizin 51 yıllık çalışma
sının en yüksek rakamıdır. 

Meclisimize bu toplantı yılı içinde, 163 ta
san ve 183 teklif olmak üzere toplam olarak 
346 kanun tasarı ve teklifi verilmiştir. 

Meclisimizde bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinin 167'si kanunlaşmış, bunların 50'si -
tevhidi! olanlarla birlikte - teklif ve 129'u 
tasarıdır. 

Meclisimizde 331 tezkere, 128 önerge ve 7 
çeşitli evrak işlem görmüştür. 

IBu toplantı yılı içinde, Millet Meclisi olarak 
14 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 24 
kanar alınmıştır. 

IBu yıl içinde 4 soruşturma önergesi gelmiş, 
buna karşılık gecen toplantı yıllarından devre-

Bu toplantı yılımızın da; milletimize, mem
leketimize ve siz saym üyelerimize hayırlı, 
uğurlu, sağlık dolu ve başarılı olmasını yürek
ten dilerim. (Bütün sıralardan alkışlar) 

KURULA ISUNUiŞLARI 
dilen işler dahil, 11 soruşturma karara bağlan
mıştır. 

Keza, 12 Gensoru önergesi verilmiş ve 12 
önerge de karara bağlanmıştır. 

Meclis Araştırması önergesi olarak, 56 öner
ge verilmiş, bunlardan 2' si Genel Görüşmeye 
çevrilmiş, 1 i geri alınmış ve 5'i karara bağlan
mıştır. 

23 Genel Görüşme isteği olmuş, bunlardan 
4'ü geri •alınmış, bir araştırmaya çevrilmiş ve 
3' ü karara bağlanmıştır. 

Aynı toplantı yılı içerisinde 443 Yazılı soru 
önerlgesi verilmiş, bunlardan 412'si cevaplanmış, 
biri geri alınmıştır. 

5 adet iSözlü soru önergesinden 39'u cevap
lanmış, 14'ü düşmüş, 5'i geri alınmış, 15 tane 
eski yıldan kalanlar da yazılı soruya, çevrilmiş
tir. 

22 nci toplantı yılında, eski yıllardan dev
redenlerle biridkte, bu yıl içinde verilen dilekçe 
toplam sayısı 16 164'e ulaşmış ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu tarafından 6 309 dilekçe karara 
bağlanmış olup, halen 9 855 adet karara bağla
nacak dilekçe mevcuttur. 

Bu maruzatımın dışında, yüksek malûmları
nız olduğu veçhile, en âcil ve zarurî bir konu 
olan İçtüzük değişikliği teklifi üzerindeki ça
lışmalara da kısaca değinmek işitiyorum: 

Anayasamızın esprisi ve öngördüğü hüküm
ler karşısında ve 10 yıllık uygulamada ortaya 
çıkan zaruretlerle, İçtüzüğümüzün yeni baştan 
ele alınmak suretiyle tedvini ihtiyacını gözönüne 
alan Bıaşkanlığımız, bu konu üzerinde ciddiyet
le ve önemle durarak, gerekli teşebbüslere giriş
miş ve Millet Meclisinde grupları bulunan siya
sî partilerden ikişer temsilci alınmak suretiyle 
teşkil olunan «İçtüzük Projesini hazurflıama Ko-

2 — 
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misyonu», 15 . 1 . 1971 tarihinden itibaren, 
Başkanlığımda yapmış olduğu birçok toplantı
lar sonunda Anayasada yapılan değişikliklere 
parelel, İçtüzükte yapılması gerekli değişikler 
dışında 217 maddenin müzakeresini bitirmiş ve 
çalışmalar, son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Yasama görevinin noksansız ve verimli bir 
şekilde yapılabilmesini öngörecek ve sağlayacak 
olan İçtüzüğümüzün, bu toplantı yılı içinde ta
mamlanıp uygulanması hususunda Yüce Mec
lisimizin, gerekli ilgi ve yardımı göstereceğin
den emin bulunmaktayım. 

Bunu başarmak, Meclisimiz için birçok sür
tünme ve tartışma konularını ortadan kaldıra
rak, alınacak karanlarda sıhhat, sürat ve isabet 
sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
3 ncü toplantı yılımız, geçen yılda olduğu 

gibi, çok kesif ve çok verimli çalışmayı icabet-
tirir bir yıl olacaktır. 

Bütçe müzakerelerinden önce Meclisimize 
verilmiş (bulunan ve bu arada verilecek olan 
reform kanunları ve önemli kanunların çıkarıl
masında çok gayretli olmak; millet ve memleket 
menfaatma bu kanunlara en uygun şekli vere
rek biran evvel yürürlüğe koymak hepimiz için 
inşirah verici bir görev olmaktadır. 

Bu sebeple Başkanlık Divanımızın seçimini 
müteakip, evvelce teşkil olunmuş bulunan ge
çici (komisyonların görevlerine devamı hususun
da, Yüce heyetinizin tasviplerini alacağım ve 
bundan ayrı olariak; 

Siyasi parti gruplarımız, yöneticilerini se
çer seçmez, meclisimizin yeni çalışma düzenini, 
kendileriyle danışıp tesbit ettkten sonra Yüce 
Heyetinizin tasviplerine en kısa zamanda arz 
edeceğim. 

2. — Başkanlık Divanı Secimi 

Sayın milletvekilleri, 
Simidi, gündemimizin 1 nci maddesinde yer 

'adam Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimime 
geçiyoruz. 

3 ncü Dönem 1 nci Toplantı yüı içinde Mil
let Mleclsi Genel Kurulunun 13 . 7 . 1970 tarih 
ve 126 nci Birleşiminde alınan karara uygun 
olarak, 3 ncü Toplantı yılı başında siyasi par
ti gruplarının Millet Meclisindeki üye durum
larına göre hazırlanan Başkanlık Divanlarımın 
ıkunıluşTima ait oranlar tesbit edilmiş ve görev 

yerleri de geçen yıldaki gibi aynen muhafaza 
edilerek, keyfiyet gruplara bir yazı ile bildi
rilmiştir ve şu anda aldığımız bilgiye göre, 
gruplar da adaylarını tesbit etmiş ve bize bil
dirmiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi, görev yerlerini, üye adedini gösteren 
bu oran cetvelini okuyarak, bu toplantı yılın
da da seçimlerin bu oran dâhilinde yapılması 
hususunu tasviplerinize sunacağım. 

Başkanlık 
Divanına 

Yüzde verecekleri 
Siyasi partiler oranı üye adedi 

Adalet Partisi 224 8,01 8 
C. Halk Partisi 140 5,01 5 
Demokratik Parti 41 1,46 1 
Millî Güven Partisi 14 0,50 1 

Bunun dağılış şekli : 
Adalet Partisi : 1 Başkan, 2 Başkanvekili, 

1 idareci Üye, 4 Kâtip Üye. 
Cumhuriyet Halk Partisi : 1 Başkanvekili, 

1 idareci Üye, 3 Kâtip Üye. 

Demokratik Parti : 1 Başkanvekili. 
Millî Güven Partisi : 1 İdareci Üye. 
Şimdi, bu oranları ve bu oranlarda gösteri

len yerlere siyasi parti gruplarının gösterecek
leri adayların buna göre seçilmesi hususunu bir 
kere daha tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
Edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Şimdi aday isimlerini okuyarak arz edece
ğim. 3 ayrı zarf ve 3 ayrı oy pusulası dağıla
caktır. 

İçtüzüğümüzün 7 nci ve 8 nci maddelerine 
göre Meclis Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve 
idareci üyeler ayrı ayrı seçilirler. O sebeple 
bir zarfta seçim yapmamız mümkü olmıyacak-
tır; 3 ayrı zarf basılı oy pusulaları hazırlan
mıştır, dağıtılacaktır. 

Bir kere de isimleri okuyarak arz ediyo
rum : 

BaşkanvekiUeri : Fikret Turhangil (Aydın) 
Adalet Partisi; Nurettin Ok (Çankırı) Adalet 
Partisi; Vahit Bozatlı (Sivas) Cumhuriyet Halk 
Partisi; Kemal Ziya öztürk (Aydın) Demokra
tik Parti. 

Kâtip üyeler : Şevket Doğan (Kayseri) 
Adalet Partisi; Enver Akova (Sivas) Adalet 
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Partisi; Kenan Aral (Tunceli) Adalet Partfei; 
Bahri Karakeçili (Urfa) Adalet Partisi; Tu
fan Doğan Avşarigil (Kayseri) Cumhuriyet 
ıHalik Partisi; Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 
Cumlhuriyet Halk Partisi; Âdil Turan (Uşaky 
0wnhuriyet Halk Partisi. 

idareci üyeler : Nafifc Yavuz Kurt (ıSam-
ısuaı) Adalet Partisi; M. Kemal Çilesi (Gire
sun) Cumhuriyet Halk Partisi; Salih Yıldıa 
(Van) Millî Güven Partisi. 

Sinildi efendim, Başkanvekillikleri, Kâtip 
Üyeler ve idareci Üyelikler seçimlerinin üç ay
rı zarfta ve üç ayrı oy kutusunda; ama seçim* 
leriin, ayrı ayrı olmakla beraber aynı anda ya-
<pıl]!maisı hulsusunu tasviplerinize arz ©diyorum. 
Kabuil edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrı ayn zarflarda, fakat aynı zamanda oyla
ma işlemi icra edilecektir. 

Küüsıüniün üzerine 3 oy kutusu konulacak
tır. ilk oy kutusu Başkantvekftlleri, ikinci oy 
kutusu Kâtip üyeler, üçiincü oy kutusu idare 
Amirleri... üzerlerine de levhalar asılacaktır. 

Simidi efendim, tasnif komisyonlarına, üçer 
kişilik üyelikler için ad çekiyorum. 

Başkanvekilleri seçiminin Tasnif Heyetine; 
Sayın Mustafa Çalıkoğlu.. Sayım Hrülsnü Özkan.. 
Sayın Hilmi Türkmen.. 

Kâtip üyeler seçiminin Tasnif Heyeti için 
ad çekiyorum... Sayın Nail Atlı.. Sayın Vehbi 
Melik... Sayın Ömer Eken.. 

Şimdi de İdareci Üyelerin seçimi ile ilgili1 

TaJsnif Heyeti için ad çeMjyorum... 
Sayın Kaftan? Yok. 
Sayın Cahit Angın? Yok. 
Sayın Tevf ik Koraltan? Yok. 
Sayın Zekeriya Kürşad? Burada. 
Sayın Kemal Bağcıoğlu? Burada. 
(Sayın Mehmet Erıgfal? Burada. 
Sayın Mehmet Erğül, Sayın Kemal Bağcı-

oğlu, Sayın Zekeriya Kürşad idareci Üyelikler 
için Tasnif Komisyonuna seçilmelerdir. 

Sayın üyelerden her üç oy kutusuna da oy 
kullanmalarını billhaisisa istirham ederim. Nisap 
sağlanamazsa Başkanlık Divanı teşekkül ede* 
miemiş olacaktır. 

Hangi seçim çevrefsinden seçim işlemiine baş-
layaeağıimıızı teslbit etmek için ad çekiyorum 
efendim. 

Hatay ilinden başlanmak suretiyle oylar 
toplanacaktır, efendim. 

(Hatay seçim bölgesinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımıyan Sayın Mil
letvekilleri lütfen oylarını kullansınlar, efen
dim. 

(Oylama işlemine devam edildi.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil
letvekili var mı efendini?.. Yok. 

Oy verme işlemi bilmiştir. 
Tasnif komisyonları lütfen yerlerini alsınlar, 

efendim. 
(Oyların tasnif işlemi yapıldı.) 
BAŞKAN — Seçiim sonuçlarını arz ediyo

rum, efendim. 
önce, BaşkanvekilJeri için yapılan seçim ne

ticesini sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkan vekillikleri için yapılan seçime (342) 

üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
yazılı olan sayın üyeler hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üyo Üye 

Çanakkale Hatay 
Mustafa Çalıkoğlu Hüsnü Öskan 

Üye 
îçel 

Hilmi Türkmen 

Başkanvekilleri 

Fikret Turhangil (Aydın) A.P. 321 
Nurettin Ok (Çankırı) A.P. 314 
Vahit Bozatlı (Sivas) C.H.P. 312 
K. Ziya Öztürk (Aydın) D.P. 322 
Ahmet Durakoğlu 3 
Ferruh Bozbeyli 2 
Sadettin Bilgiç 1 
Ali Naili Erdem 1 
Sadrettin Çanga 1 
İsmail Arar 1 
Boş zarf 1 

BAŞKAN — İsimleri okunan 4 sayın üye, 
Anayasa ve İçtüzük gereğince oylamada gerek
li çoğunluğu sağlamışlar ve Başkanvekillikleri-
ne seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik eder, başa
rılar dilerim. (Alkışlar). 

Başkanlık Divanı kâtiplikleri için yapılan 
seçim sonucunu arz ediyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan se

çime (344) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı olan sayın üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Bursa Urfa 
Nail Atlı Vehbi Melik 

Üye 
Antalya 

Ömer Eken 

Kâtip üyeler 

1. — Şevket Doğan - (Kayseri) A.P. 331 
2. — Enver Akova (Sivas) A.P. 318 
3. — Kenan Aral (Tunceli) A.P. 335 
4. — Bahri Karakeçili (Urfa) A.P. 321 
5. — Tufan D. Avşargil (Kayseri) C.H.P. 322 
6. — Hüseyin Yenipınar (Tunceli) O.H.P. 321 
7. — Âdil Turan (Uşak) C.H.P. 324 

BAŞKAN — isimleri ve aldıkları oyları 
okunan 7 saym üye, Anayasamızın ve İçtüzü
ğümüzün emrettiği gerekli oy çoğunluğunu 
sağlamış ve Kâtip üyeliklere seçilmişlerdir. 
Kendilerini tebrik eder, basarılar dilerini. (Al
kışlar). 

İdareci üyelikler için yapılan seçim netice
sini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İdareci üyelikler için yapılan seçime (345) 

üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
yazılı olan saym üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Maraş Çanakkale 
Zekeriya Kürsad Kemal Bağcıoğlu 

Üye 
Bilecik 

Mehmet Ergül 

İdareci üyeler 

Nafiz Yavuz Kurt (Samsun) A.P. 329 
M. Kemal Çilesiz (Giresun) C.H.P. 317 
M. Salih Yıldız (Van) M.G.P. 326 
İhsan Kabadayı 4 
Kenan Akışık 2 
Kemal Ziya Öztürk 1 

BAŞKAN — isimleri ve aldıkları oy sayıla
rı okunarak arz edilen 3 sayın üye, Anayasa
nın ve içtüzüğün emrettiği ıoy çokluğunu sağ
lamak suretiyle idareci üyeliklere seçilmişler
idir. Kendilerini tebrik eder, basanlar dilerim. 
(Alkışlar) 

Bu suretle Meclisimiz yeni toplantı yılı için 
Başkanlık Divanı üyelikleri seçimlerini tamam
lamıştır. 

3. — İkinci yasama yılında kurulmuş bulu
nan 20 Geçici Komisyonun, üçüncü yasama yılın
da da görevlerine devam etmeleri hakkında Baş
kanlık sunuşu. 

IBAŞKAN — Şimdi, geçen îtoplantı yılların
da kurulmuş olan geçici komisyonlardan bir 
kısmının bu yasama yılında da görev süreleri
nin devamı için tasviplerinizi almam gerekmek
tedir. 

Çeşitli tarihlerde kurulmuş olan geçici ko
misyonlardan bir kısmının raporları Meclisimiz
ce kabul edilmiş ve fakat Cumhuriyet 'Senato
sunca kabul edilerek kanuniyet kesbetmemiştir. 
Birinci katagoride olan geçici komisyonlar bu 
durumdadır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
bir maruzatım vardı. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, mâru
zâtımı tamamlıyayım. 

İkinci husus; kendilerine havale edilmiş olan 
kanun teklif ve tasarılarını görüşmüşler, Mec
lisimizin gündemine girmiştir. 

Üçüncü husus, Başkanlık Divanlarını seç
mişlerdir, çalışmalarına (başlamışlardır ve fakat 
kendilerine havale olunan kanun teklif ve ta
sarıları üzerindeki çalışmaları henüz bitireme-
mişlendir. Ama çalışmalarına devam etmekte
dirler. 

Bunların şimdi isimlerini sırasiyle okuduk
tan sonra, bunların görev sürelerinin Tm yasa-
ıma yılında de devamı hususunu tasviplerinize 
arz edeceğim. 

Şimdi, Sayın Sezgin buyurun efendim. 

İSMET (SEZGİN (Aydın) — iSaym Başkan, 
teklifinize karşı değilim ama, Ibir hususu da arz 
etmek istiyorum. 

Malûmuâliniz, komisyonlar her yıl yenilenir. 
Şimdi, şu anda geçici komisyonlarda bulunan 
sayın üyelerin tekrar aynı komisyonlara seçil-
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meleri imkân ve ihtimal dâhilinde olmıyabilir. 
Bunu dikkat nazara almakta fayda vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İSayın ISezgin, bu durum dikkat 

nazarına alınmıştır. Geçen toplantı yıllarında 
da olmuştur. 

İçtüzükteki hüküm şudur; «Geçici komisyon
lar, kendilerine havale edilen işleri tamamla
yıncaya kadar görevlerine devam eder.» 

Ancak, geçen yıllarda da her yasama yılının 
başında başlamış, gündeme gelmiş olan işleri 
meydana getiren geçici komisyonların görev sü
relerinin devamı hususunu Yüce Meclisin oyla
rına, tasviplerine arz etmişiz, karar almışız ve 
bu suretle yeniden komisyon kurmadan, yeni
den o komisyonu hazırlamış, tamamlamış ve 
gündeme gelmiş veya 'Cumhuriyet Senatosuna 
gitmiş bir kanun tasarısı üzerinde o komisyo
nun tasarrufta bulunması Meclislerin Umumi 
Heyetlerinin kararı ile bu şekle bağlanmıştır. 

Yaptığımız işlem tamamen budur. Kaldı ki, 
bu muameleyi tamamladıktan sonra, İSayın Sez
ginin ifade ettiği hususla da, ıdiğer daimi komis
yonların kaç kişiden kurulması gerektiği - Ana
yasamız gereğince bütün siyasi parti gruplarına 
kuvvetleri oranında üye verebilmek için - husu
su, sonra kurulacak olan bu komisyonlarda üye
lerin siyasi parti gruplarına dağılım şeklini ay
rı ayrı okuyarak, arz ederek, o hususta da oy
larınızı ve tasviplerinizi alacağız. Ondam, sonra 
o cetveli siyasi parti gruplarına yazılı olarak 
arz edeceğiz ve adaylar gelince de daimî komis
yonları seçeceğiz. 

Onun için yaptığımız işlem, şimdiye kadar 
yapılan işlemlerin tamamen aynıdır, İSayın Sez
gin. 

Efendim, iSaym Eroğan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, bu konuda grup adına Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is

tanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Baş
kanlığın iyi niyetine yüzde jviz inanıyoruz. 

Başkanlığın, bilhassa bugün Başkanlık Di
vanının teşkilindeki sürati takdirle karşılıyo
ruz. 

Ancak kanımız odur ki, kanunlara, nizamla
ra riayet etmek lâzımdır. Yarın acaba bu ko
nuda neler söylenmiştir, nasıl hareket edilmiş
tir şeklinde tereddüde düşecek üyeler için bir 
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şeyler söylemek gerekir. Hiç olmazsa onların 
sapılmış yanlış yollardan dönmelerini temin ba
kımından söz almış bulunuyorum. 

Tüzüğümüzün 3 ncü babmı teşkil eden en
cümenler ve parti grupları başlığını taşıyan 
22 nci 'maddesi; «Her içtimain başlangıcında, 

vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam eltonek 
ve âzası Umumi! Heyetçe -izafi reyle imtihabo-
lummak üzere, 20 encümen burulur.» demekte
dir. 

Bu madden'im arkasından kurulacak encü
menlerin bir kısmının Meclis vazlifeleriyle mü
tenazır encümenler, diğerlerinin de bütün Hü
kümet hizmetleriyle mütenazır encümenler ol
mak üzere ikiye ayrıldığını görüyoruz. 

Hükümet hizmetleriyle mütenazır encümen
ler, yüksek malûmilaırdır ki, yeni bakanlıklar 
kurulduktan sonra, adedleri de dâhil olmak 
üzere, Yüce Mecliisiin tasvibi alınmak üzere yeni 
komiiisyonlar kunuılıur. 

Sözleriimin başında, Tüzüğe ve nizamlara 
riayet etmek lüzumuna işaret eltmıiış idim; ya
rınki tereddütleri izale etmek için en doğru 
yolun bu olduğuna inanıyorum. Buna Mustafa 
Kemal de inanmış. 

Bir konuşmamda da ifade ettiğim üzere; 
Büyük Millet Meclisi bütün zabıt ceridelerini 
okumuş bir arka d asınız olarak konuşuyorum; 
4 ncü içtima, 26 . 4 . 1336 Pazartesi. Yenli en
cümenler kurulmak üzeredir. Celâlettin Arif, 
Osmanlı Meclisi Mebusan Reisi ve arkadaşları, 
Osmanlı Meclisi Mebusanı içtüzüğünün ay
nen, tâdilen yahut başka yapılacak bir tüzükle 
çalışmasını temin İçim takrirler verirler. Niı-
zamnaımei DaMî'de Osmanlı Meclisi Mebn-
ısanında 16 tane 'encümen vardır. Birtakım üye
ler, bu 16 encümıenin kurulmasında muslin
dirler; ancak, bildiğiniz üzere Büyük Mil
let Meclisi binası küçüktür, «Yetecek yerli
miz yoktur beyler.» derler, bu 'zorluk karşı
sında nizaımlara s'on derecer riayetkar ve Tür
kiye Büyük Millet Meclislinin kurucusu olan 
(Mustafa Kemal de bu (tazyik karşısında, he
nüz Nizamname! Dahilînin aynen tatbiki husu
sunda karar da verilmemiş olmakla beraber, 
bu itiraza boyun eğer ve 10 encümenle işi yü
rütmeye karar verilir. 

Şürndi, bütün bu gösteriyor ki, ne olursa 
olsun Tüzüğe riayet etmek lâzıımgelir, 
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Kaimimiz odur İki, 1 Kasım geldiğinde bu 
encümenler, hukukî varlıklarını bitirirler. Bu 
devamlı emöümienlerim dışında 25 nci madde ile 
kurulan birtakım encümenler daha var. Ne 
diyor 25 nci madde? 

«Heyeti Umumiye lüzuım görürse encümen 
âzalarının adedimi muvakkaten artırabilir ve 
ımulhltelit veyahut muvakkat encümenler teşkil 
eder. 

!Bu kaJbîl encümenler kendilerine ımuhavvel 
işin intacına kadar vazifelerimle devam eder-
ler.1» 

ıŞilmdi, ıSayın Başkan ifadelerlimde, zannedi
yorum hu ikinci fıkraya istinadettiler. Bu
nun dip notu (10); «Toplantı yılı değişimce, 
kendilerine havale «dilen işler neticelenmişe, 
hu komisyonlar yeniden seçilirler.» 

Biraz evvel Sayım 'Sezgin'in de ifade ettik
leri gibi, - 'aynı görüşe katıhyojruız - kurulan 
(geçiciı komisyonlar, muhtelif komisyonlardan, 
ihltosas komisyonlarından üye alınmakla kuru
lur. Bu üye adetleri komisyonlarım ağırlı
ğıma göre değişir. Şimdi tasavvur ediniz kil, 
Maliye Komisyonundan yahut Adliye Encü
menimden saçilmiiiş. bir üye, toprak reformu 
ile ilgili öntodbirler kanun tasarısının müzake-
resiino üye olacaktır; ama Adiliye Encümeniün-
den seçilmemiiş. Bu arkadaşa siz encümende 
vazifeli olmadığı halde bir vazife tevdi etmiiş 
olluyorsumuız. Efendim, evvelce bunun tatbiki 
yapılmış Yanlış. Yanlışta ısrar etmek benice 
doğru değil. Bern şu kanıdayım ki, 1 Kasımla 
bu encümenlerim hukukî varlıkları sona er
miştik". Hukukî varlıkları sona eıiince; bunlara 
mütenazır, bunların içinden seçilmiş olan geçici 
komisyonların da vazifeleri sona erer. Bütüm gön
lümle isterdim ki, Tüzük hakikaten müsaidolsun 
ve Başkanlığın bugün gösterdiği sürat faaliıyet jni 
o encümienler de hemen ele alsınlar, bu aksarm 
çalışsınlar ve bu komisyonların üzertimdekıi 
vazifeler devam etsin ve bitişilsin. İstiyorum; 
ama Tüzüğe aykırı olmamayı da, gönülden 
arzuluyorum. 

Şimdi, bu konuyu böyle işaretledikten 
sonra bir hususa daha işaret edeceğim. 

Demin hür husus oylandı. «Sayın Başkan, 
ıo iş bitti diyebilirler; ama yarın bu 
hususları tetkik edecek olan bir üyenin ide 
acaba arkasından söylenmiş söz var mıdır 

şeklindeki tereddüdünü izale edeyim. Biraz 
evvel burada oylandı, filân parti filân komis
yona şu kadar üye verecek, bu kadar üye ve
recek diye.. 

BAŞKAN — Oylamadık Sayım Eroğan, hiç
bir şey oylanmadı. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Efendim, 
kontenjanlar oylandı zannediyorum... 

BAŞKAN — Hiçbir şeyi oylamadık efen
dim, oyllyacağımıızı beyan ettim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Efendim, 
müzakerenin başımda bir husus oylandı. 

BAŞKAN — Divanı oyladık efendim, her 
partiye hangi... 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Tamam, ta
mam bıir şey oylandı. 

BAŞKAN — Evet. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Bu, Divan 

üye adedinin tesbiMnde kontenjan. 
Size açıkça soluyorum; Başkan bumu şifa

hen de tesbit edebilirdi. Diyecek ki, bize ya
zılı olarak bir bildiri olmamıştır, bumdan ma-
lûmıaittar değiliz; lama Adalet Partisi Genel 
Merkezi, İki Bakanım partisi ile alâkasının 
kesildiğini grup ddarie heyetime ıbüldüsnmüş. Bu 
husus burada tesbit edilecek olsa idi, o za
man Adalet Partisinin Başkanlık Divanın-
daki kontenjanı da değişmiş olurdu. 

Bu hususu söylemekle bir şeyi değiştirece
ğimi zannetmiyorum; ama yarım bu hususu 
totkik edecek evlâtlarımıza bir yardımcı ola
cağı kanaatindeyiım, Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, hemen şu1 Son... 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 

'Söz istiyorum ISayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz vereceğim iSayın Koda-

ımanoğlu. 
Adalet Partisinin 224 olan üyesinin 222 

ye immesii, yani iki üyeniin partIMen ilişiğinin 
kesildiğine dair Adalet Partisinden Meclils 
Başkanlığına her hangi bir resmî yazı gelme
miş olımıakla beraber, acaba orana tesir ediyor 
mu diye ayrıca hesap yaptık, oramda değişik
lik yapmıyor. Onun için, onu da arz edeyinu 
efenddım. 

iSAMET GÜLDO&AN (Elâzığ) — Ama üye 
sayısı 224 ten 222 ye imnıiş... 

BAŞKAN — Resmen' ıgelmiyen bir şeyi, Sa
yın Güldoğan ben 224 ü 222 nasıl okurum? 
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ISAMBT GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Grup 
başkanlarıma sorup öğrenmek mümkün değdi 
mi? 

BAŞKAN — Lûtifen, bunum, bu konuşmamı
zın dahi usule uygun olmadığını siz de baliyor-
ısunuz Sayın Güldoğan. 

Buyurun ıSayın iKodamanoğlu. 
M. MJRİ İKODAMANOĞLU (Niğde) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşjlarıım; bende-
niiz kısaca geçici Ikoanjisyonlarm görev süre-
leriinin uzatılmasının İçtüzüğe aykım olmadı
ğını arza çalışacağum. 

İBiülindiği gibi, komisyonlar Yüce Meclise 
miyabaten vazife görürler ve Yüce Meclisin 
secimi ile yelMLeri tamamlanır. 'O halde, Yüce 
Meclis, (kendilsine niyabeten çalışacak heyeti 
tâyinde mutlak yetkilidir. O halde bîr ko
misyonun, Meclise niyabeten vazifeye de
vam etmesini istemek yolunda bir kararı alın
dı mı, o [komisyon bu1 Meclis adına iş görme 
yetkisini ıkazanmıiiş deımektliir. 

AncaJk, biraz evvel konuşan arkadaşımın 
mülâhazası şöyle bir sorunun soırulniasını ge
rektirebilir. 

Efendim, her ne kadar Meclis, kendi adı
na iş görecek heyeti seçmekte serbest ise de 
bunun tarzım îiçtüzük birtakım maddelerle gös
termiştir. içtüzük hükümlerine uyarak bu va
zifeyi yapmak gerekmez mi? 

IBöyle bir soru sorulabilir ve bu sorunun 
cevabını da kisaca tarz etmek istiyoruma. 

Aziz arkadaşlarım; 
(Gerçekten içtüzük esaslarına harfayen ri

ayet etmek mecburiyetindeyiz. Ancak, Riyaset 
Divanınca teklif edilen çözüm yolu İçtüzük 
hükümlerine katiyen aykırı değildir. Bunu, ne
denleri ile söyliyeyim. 

'Şimdi, 22 nci maddede: «Her iiçbiimaın baş
langıcında, vazifeleri ertesi içtimaa kadar de
vam etmek ve âzası Umumi Heyetçe izafi rey
le ilntihabolunmak üzere, 20 encümen kurulur.» 
diyor. 

O halde, İçtüzükte bir komisyonun vazife 
süresinin ne zaman biteceğini gösteren madde 
22 nci maddedir ve bu maddede sarahaten 
daimî encümenlerin vazifeleroniin bir yıl devam 
edeceği ve her içtimain başlangıcında vazifele
rinin biteceği söylenmiştir. 122 nei maddedeki 
bu hüküm, sarahaten daimî komisyonlar için 
vaz'edilmiştir; geçici komisyonlar için bu mad

dede hiçbir sarahat yoktur. Bilakis, daimî ko
misyonlara münhasır bir hüküm getirildiği 
cümlenin tamamından anlaşılıyor. Çünkü, cüm
le: «Her içtimain başlangıcında, vazifeleri er
tesi içtimaa kadar devam etmek ve âzalsı Umu
mi Heyetçe izafi reyle intihabolunmak üzere, 
20 encümen kurulur» diyor. (Bu 20 encümen, 
hiç şüphesiz daimî encümenlerdiir. 

O halde, içtüzüğün 22 nci maddesinle daya
narak, geçici komisyonlar için beli bir sürede 
vazifelerini bitirmeleri mecburiyetinde oldu
ğunu beyan etmek mümkün değildir. 

Şimdi dönelim, geçici komisyon kurulması
na cevaz veren maddenin mahiyeti nedir? Bunu 
kısaca arz edeyim. 

Diyor ki, 25 nci madde: «Heyeti Umumâlye 
lüzum görürse., muvakkat encümenler teşkil 
edebilir.» Ve hemen bunun arkasında bir sa
rih fıkra yer alıyor. 

ı«(Bu kabil encümenler kendilerine (muhav
vel işiita intacına kadar vazifelerine devam 
ederler.» 

(Şimdi, «kendilerine verilen vazifenin so
nuna kadar devam ederler» fıkrası olmasa idi, 
o zaman denebilirdi ki; efendim, muvakkat en
cümenler için hiçbir şey söylenmemiş, bu da bir 
encümendir. O halde 22 nci maddeye kıyasen 
bunların da vazifelerinin içtima yılı başında bit
tiğini söylemek mümkündür. 

iBoyle söylenebilirdi, ne zaman? Eğer, 25 nci 
maddede §u arz ettâğim sarahat olmasa idi. 
Halbuki, 25 nci madde hilafını sarih şekilde 
koymuş, ne diyor*: «OBu kabil encümenler ken
dilerinle muhavvel işin intacına kadar vazifele
rinle devam ederler.» IBundan, ikinci içtima se
nesine de vazifenin temdidedilebileoeği mânası 
sarahaten çıkmaktadır. 

Bu fıkra olmasa idi, 22 nci maddeye kıya
sen belki bir mütalâa söylenebilirdi. Bu sara
hat karşısında vazifenin hitam bulacağı fik
rini ısavunmak mümkün olmadığı kanısında
yız. 

Eğer, «bu kabîl encümenler kendilerine 
muhavvel işin intacına kadar vazifelerine de
vam ederler.» hükmü, ikinci içtima yılına sari 
değildir sekinde anlasa idik, bu fıkranın ted
vininin hiçbir riyazi mânası, mantıki mânası 
kalmazdı. Çünlkü, zaten işi bitince komisyon 
kendiliğinden dağılmış oluyor. O halde vazife-
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sinin temdit edileceğine dair ıfıkra niçin kon
muştur? 22 nci maddede daimî encümenler için 
(beyan olunan müddettin hilâfına muamele ya
pılabilmesi için konulmuştur. Aksi halde Ibunu, 
buraya fıkra olarak eklemeye hiçbir mâna ol
mazdı. 

Şimdi geliyorum hilafını iddia eden arka
daşlarımızın son argümanlarına. 

'Diyorlar ki: «Efendim, muvakkat leneümen, 
muhtelif ihtisas encümenlerimden gelmiş üye
lerden kurulur.» E, bu yıl biz daimî komis
yonları değiştirdik. Mümkündür ki, bu komis
yonu ıteşkül eden üyelerin bir kısmı (geldikleri 
komisyonla alâkalarını kesmiş olsunlar, dola-
yUsiyle bu iş zedelenir. Hayır arkadaşlarım. Bir 
defa, geçici komisyonların, mutlaka belli bir 
komisyonun üyeleri arasından gelmesi gerekti
ğine dair İçtüzük hükmü yoktur. IBelli bir ko
misyondan gelme kararı vardır. O kararı Mec
lis veriyor; önerge ile birlikte meselâ filân fi
lân komisyonlardan seçilecek şu kadar kişi ile 
bu muvakkat komisyon kurulsun diyor. Böyle 
"hür karar, Meclis kararı olmasaydı, böyle bir 
Meclis karan olmasaydı o takdirde (hilâfına bir 
Meclis karan ile tamamen Meclis kendi içe
risinden bir muvakkat komisyon da seçebilirdi. 
öyleyse, muvakkat komisyonun üyelerinin, 
geldikleri komisyonla olan ilgileri bir Meclis 
karan neticesidir, içtüzük hükmü değildir. Bi
naenaleyh, bir Meclis kararını yine bir Meclis 
karan tadil, ya da temdit edebilir. 

Kaldı M, bu meselenin bir de maslahatın 
sıhhati bakımından anlamı vardır. Onu da kısa
ca arz etmek işitiyorum. Aslında bu kadar mâ
ruzâta ihtiyaç da yok, fakat ileride doğru yo
lun bulunmasında zabıtlar faydalı olur mülâ
hazası ile arkadaşlanmız beyanda bulunduk-
lan için, gerçekten doğru olanların da düşünü-
lememdlş olmasını istemediğim için vaktinizi da
ha bir - iki dakika alacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
İhtisas komisyonlanndan üye gelmesinin 

anlamı, bir meselenin Meclisinizde mevcut mü-
ıtelhassısların bilgilerinden ve ibtısaslanndan 
iıstüfade ederek daha sıhhatli yapmak amacını 
güder. Şimdi, bir sene evvel, slöz gelişi, Adalet 
Komisyonunda bulunan arkadaşınız o komisyo
nun mütehassıslarından birisidir. Meclis ka
ran ile bir yıl vazife görmüştür. Ertesi yıl şu 
veya bu sebeple o komisyonla alâkasını keser

se bu arkadaşımızın ihtisası kayıp mı Olur? 
Yok böyle birşey. Böyle birşey olamaz, ihtisas 
mükteseptir ve kişinin şahsiyetini, aklî tmeleke-
lertini yitirmedikçe devam eder. 

Binaenaleyh, hangi yönden bakılırsa bakıl
sın, Riyaset Divanının teklifi içtüzüğün ruhu
na da, lafzına da tamamiyle uygundur. Kaldı 
ki, bulgunun şartlan böyle bir karar almayı 
memleket ihtiyaçlan bakımından da doğru kıl
maktadır. Riyaset Divanının teklifi lehinde oy 
kullanmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Eroğan. 
YAŞAR BtR (ISakarya) — Oya arz edin 

İSayın Başkan, oya. 
'BAŞKAN — iSayın Bir, yapılacak muamele

yi ben takdir ederim efendim. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Niyetimiz 

hiçte Yüce Meclisi işgal değildi. Bir şeyin doğ
ru yapılmasını istiyoruz. Yanlış, bildiğimiz yol
dan gidilmesini önlemeye çalışıyoruz. Sizin gö
rüşünüz budur, bizim görüşümüz budur. Neti
cede Umumi Heyet karar verecektir, ama 
Umumî Heyete de fikrimizi anlatmak hakkı
mızdır. 

ıŞiimdi, Sayın Kodamanoğlu dediler ki, içtü
zükte böyle bir hüküm yok; ihtisas komisyon
lanndan geçici komisyonların teşkili için. Evet, 
bir hüküm yok. Medenî Kanunda açık hüküm 
var1: «'Kanuna göre hâkim hükmeder. Eğer hü
küm yoksa, kendisi vazıı kanun olsaydı ne şe
kilde hareket edecekse o şekilde hüküm verir. 
«Ama altında da hemen fıkrayı koyuyor;» ilmî 
içtihatlardan ve kazaî kararlardan istifade 
eder.» 

Simidi, bu bir tatbikat olmuş. Yıllar yılı 
gidiyor. Geçici komisyon kurulurken, bu, han
gi komisyonlara havale edilecek idiyse o ko
misyonlardan üye isteniyor. 

Sonra dediler ki, bâzı üyeler ihtisas sahibi 
değil, hakikatte. Evet, ihtisas komisyonuna 
mensubiyetinden dolayı ihtisas sahibi oluyor, 
arkadaşımız. Yoksa, her komisyona mutlaka o 
komisyonla ilgili bir üyeyi bulmak bazan müm
kün olnuyabilKr. Olur; Yüce Meclise hiç doktor 
seçilmemiş olabilir. iSağhk encümenini kurmı-
yacak mısınız? 

Şimdi arkadaşlar, dip notlar neden içtü
zükle beraber konuyor? Bu, «şu gibi halde 
şöyle bir müşküle uğranmış ve Umumi Heyet 
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şu şekilde karar vermiştir. Binaenaleyh, siz 
yeni bir karar alırken evvelce alınmış bu kararı 
da tetkik edin.» diye bir İşarettir. Diyor ki, 
25 nci maddenin: 2 nci fıkrası: «Bu kabîl encü
menler kendilerine muhaVvel işin intacına ka
dar vazifelerine devam ederler.» Bu iki, aylık, üç 
aylık müddetle değil, neticeye varıncaya kadar 
çalışacaklar; ama bu demek değildir ki, bu 
ısene tamamlamadılar, gelecek sene. Gelecek sene 
tamamlamadılar, löbür (sene.. Olmaz öyle şey. 
il Kasım'da her§ey biter. Hukukî faaliyet, hu
kukî yetkiler tamamlanır. 

iŞimdi, onun üzerine dip notu koymuş: 
«(10 - toplantı yilı değişince, kendilerine hava
le edilen işler neticelenmemişıse, bu komisyon
lar yenliden seçilirler.» Aynı komisyonu siz tek
rar seçiniz değil, komisyon yenliden seçilir ve 
Yüce Umumi Heyet 8 . 11 . 1948, 11 . 11 . 1949, 
13 . 11 , 1960, 14 . 11 . 1951, 12 . 11 . 1952 
ve 11 . 11 . 1953 te bu konuya temas etmiş. Aç
mışlar, bakmışlar; vaktiyle 'böyle denmiş, de
mek ki, böyle yapmak !!âzımgeİM\ Müzakeresi 
yapılmış, bu hükme varılmış, ama yine takdir 
'Yüce Meclisindir. 

Biraz evvel A. P. nin 222 üyesi bulunduğu 
hususuna işaret ettim. Arkadaşlardan serzeniş
te bulunanlar oldular. Ben bunu, A. P. nin res
mî makamlara karşı adedini Ibildirmediğil, ama 
umumi efkâra da başka şekilde beyanda bulun
duğunu anlatmak için söylemiştim. 

iSayigılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eroğan'm iç
tüzük tatbikatında gösterdiği hassasiyete ve 
bize yardımcı olmak hususundaki gayretline te
şekkür ederim. Dip not, tçjtüzüğün 22 ve 25 nci 
maddeleri okununca öyle anlaşılır. Ben de ken
dileriyle beraberim. 

Ancak, 1961 yılından bu yana olan tatbikat, 
yeni Anayasa gereğince bir içtüzük değişikli
ğini icabettirmese, dip not koysaydı, 1962 yılı
nın 1 Kasım'ından bu yana her toplantı yılının 
il Kasım'mda bu tatbikatı da yine içtüzüğü
müze dip not olarak koymuş olacaktık. Tatbi
katlardır o dip notları koyduran. Bizde 9 ncu 

bu sene de dâhi! 10 ncu defa bu tatbikatı ya
pacağız. 

İkinci husus şudur efendim; Anayasamızın 
85 nci maddesi komisyonlarda siyaiai parti grup-
larınnı kuvvetleri oranında temsil edilmesini 
emreder. !Bu Anayasa emridir, içtüzükte bu 
Anayasa emrine çelişik olan hususlarda daima 
Meclis karan ile tatbikat yapmaktayız. Meclis
ten karar alıyoruz; üye sayısını azaltıyoruz, 
üye sayısını çoğaltıyoruz, siyasi parti grupla
rının Meclisteki kuvvet oranına göre o komis
yonda üye bulundurmasını sağlıyoruz. Çünkü 
bu Anayasa emridir. 

Geçici Komisyonlar Yüce Heyetinizce bir 
bir seçdlmiyor. Sayın Kodamanoğlu ifade bu
yurdular. Geçici (komisyonların hangi komis
yonlardan ve kaçar üye alınmak suretiyle teş
kil olunacağı Umumi Heyetin kararına bağlanı
yor. isim isim buradan seçim yapılmıyor. O ko
misyonlar o üyelerini verirken Başkanlık Diva
nı, Anayasanın 85 nci maddesinin açık, sarih 
emrini nazarı dikkate alarak komisyon baş
kanlıklarına; «ıSizin komisyonunuzdan üç üye 
verilecek, şu geçici komisyona. Bu üç üyeden biri 
şu partiden, biri bu partiden, biri de bu par
tiden olacak. Bir diğer komisyondaki üç üye
den ikisi filân partiden, birisi filân partiden 
olacak.» diyoruz. Çünkü parti gruplarının geçi
ci komisyonlarda da kuvvetleri oranında temsil 
edilmelerini Anayasanın 85 nci maddesi muva
cehesinde zaruri, mecburi görüyoruz. 

işte, bu esaslar üzerinde kurulmuş, siyasî 
parti gruplarının kuvvetleri oranına göre teşkil 
olunmuş geçici komisyonları, arz ettim. Vazi
felerini tamamlamış, Senatoya kadar gitmiş, 
gündeme girmiş, içtüzüğün 25 nci maddesinde
ki, bu kabîl encümenler kendilerine muhavvel 
işlerin intacına kadar vazifelerine devam eder
ler, hükmünden faydalanarak, bir; 'geçen yıl
lar tatbikatlarından faydailanarak, iki; Yüce He
yetinizin tasvibine getirmiş bulunuyoruz, Bu 
tasvip alınırsa, bu komisyonlar yeniden teşkil 
olunmak gibi zaman kaybına uğramadan ça
lışmalarını tamamlarlar. 

Şimdi, komisyonların isimlerini sıra ile arz 
edip, sonunda topluca tasvibinizi alacağım: 

— 10 -
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ikinci yasama yılında kurulan geçici komisyonlardan : 
1. — Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş bulunan; 

Geçici K. Esas 
No. No. ö z e t i 

5 
6 

7 

4 

2/14 
2/15 

1/161 
2/294 
1/155 
2/43 

40 2/385 istanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Halûk Berkol'un, Ekspres yollar ve istanbul çevre yolu projesi sahasındaki ge
cekonduların tasfiyesi hakkında kanun teklifi. 

56 2/566 Kasım önadım (Bursa), 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini tadil 
eden kanun teklifi. 

2/570 Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifine ait işlere bakan geçici komisyonların, 

2. — Genel Kurul gündemine gelmiş bulunan; 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Çırak, kalfa ve ustalık kanunu teklifi, 
Kasım önadım (Bursa), 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi. 
6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, millî kıyılar kanun teklifi. 
Gümrük kanunu tasarısı. 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, dış mem
leketlerden getirtilecek ilâçlar hakkında kanun teklifi. 

2/210 Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli 
gümrük giriş tarife ücretlerini 87.11 tarife nolu bölümünün değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. 

25 1/532 Millî Eğitim Bakanlığı mensupları Yardımlaşma Sandığı kanunu tasarısı. 
2/261 Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının, Millî Eğitim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu 

kanun teklifi. 
29 2/194 Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri ka

nun teklifi. 
49 2/540 Yılmaz Alparslan (Tekirdağ) ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
50 1/500 Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın Merkez 

Bankasında deprem Fonunda toplanması hakkında kanun tasarısına ait işlere ba
kan geçici komisyonların, 

3. — Başkan, sözcü ve kâtip seçimlerini tamamlamış bulunan ve 
1 2/139 Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, 275 sayılı Toplu İş Sözleş

mesi, Grev ve Lokavt Kanununda ve 818 sayılı Borçlar Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi, 

2/240 Ahmet Güner (Zonguldak), 275 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklif i, 

2/288 istanbul Milletvekili Rıza Kuas'm, 275 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi. 

— 11 _. 
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Esas 
No. ö z e t i 

1/85 Eski eserler kanunu tasarısı, 
2/428 Burdur Milletvekili Mehmet Önbey'in, eski eserleri kaçıranlara verilecek cezalar 

hakkında kanun teklifi, 
2/295 Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 9 arkadaşının, işçi Yardımlaşma (iYAK) 

kanunu teklifi, 
1/334 Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tasarısı. 
2/52 Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkadaşının, sermaye piyasasının tanzimi 

ve teşviki hakkında kanun teklifi. 
1/209 Toprak Sanayii Kuruluş Kanunu 
1/284 Sümerbank Kuruluş Kanunu 
1/314 Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş Kanunu 
1/315 Et Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/316 Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/318 Süt Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/319 Türkiye Azot ve Gübre Sanayii Kuruluş Kanunu 
1/320 T. O. Ziraat Bankası Kuruluş Kanunu 
1/322 T. Şeker Fab. A. O. Kuruluş Kanunu 
1/323 Yapağı ve Tiftik Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/324 Yem Sanayii Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/325 Zirai Donatım Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/328 Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu 
1/344 Emniyet Sandığı Kuruluş Kanunu 
1/482 Türk Deniz Yolları işi. Kurulu; Kanunu 
1/510 Etibank Kuruluş Kanunu 
2/51 Süt Endüstrisi Kurumu Kurulu] Kanunu 

2/146 Et Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu 
1/142 Veteriner Sağlık Zabıtası Kanunu 
1/481 1175 sayılı Kanunun tadili hakkında Kanun 
2/175 Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası 

hakkında kanun teklifi, 
1/509 Belediye Gelirleri kanunu tasarısı, 
1/531 Toprak Reformu öntedbirler kanunu tasarısı, 
2/569 Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Tarım ve Toprak Reformu kanun teklifi, 
2/175 Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanu

nu teklifi, 
2/221 istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün, Toptancı halleri kanunu teklifi, 
1/537 TRT kanunu tasarısına ait işlere bakan geçici komisyonlar... 
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Okumuş bulunduğum bu 20 Komisyonun 

3 ncü yasama yılında da görevlerinin devam et
meleri hususunu topluca oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ISiyasi partilerin yeni üye durumlara göre 
oranları tutmıyan 9, 12,19, 30, 41, 48 ve 54 nu
maralı geçici komisyonların durumları bilâhara 
ele alınacaktır. 

Görev 1>ölümü için mütaaddit defa toplan
tıya çağırılmış olmalarına rağmen, toplanıp he
nüz başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmemiş bu
lunan geçici komisyonlara havaleli işlerin esas 
komisyonlarına gönderileceği hususunu bilgile
rinize sunarım. 

4. — Daimî komisyonların kaçar üyeden ku
rulacağı ile siyasi partilerin bu komisyonlarda 
kaç üye ile temsil edileceği hakkında Başkanlık 
sunuşu. 

BAŞKAN — Şimdi sayın milletvekilleri, dai
mî komisyonlar.. 

Hesapları yapılmıştır, teker teker arz ede
ceğim ve ayrıca siyasi parti grup başkanlıkla
rına da yazı ile bu cetveli takdim edeceğim. 

Şimdi buna göre, biraz önce arz ettiğim Ana
yasanın 85 nci maddesindeki siyasi parti grup
larının Jbu komisyonlarda kuvvetleri oranında 
temsil edilmelerini sağlamak için daimî komis
yonların; 4, 13, 21, 26 ve 35 üyeden kurulmala
rı gerekmektedir. 

İKEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, müsaade buyurursanız bir hususu 
arz edeceğim. 

lEAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKEVNİ NEDSMOĞLU (Zonguldak) — Geçi

ci komisyonda tetkik edilen ve Yüksek Meclisçe 
kaT>ul edilen, halen Senatoya sevk edilmiş ol
ması muhtemel bulunan Noterlik Kanunu oku
duğunuz kanunlar içinde yoktur. Bir yanlış
lığa mahal vermemek için arz etmiş bulunuyo
rum. 

IBAŞKAN — Efendim, numaralarını arz et
tim, oranları değişik olan gruptadır, bilâhara 
arz edeceğim diye numaralarını okuduğum ko
misyonlara dâhildir efendim 

KEVNî NEMVEOĞLU (Zonguldak) — Onla
rın içerisinde imi efendim?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. Tekrar arz ede
yim; efendim 9, 12, 19, 30, 41, 48 ve 54 numa
ralı geçici komisyonlar, onlardan biridir efen
dim. 

Dilekçe Karma Komisyonunda, kanunen ku
rulması gerekli sayıda parti gruplarının oranla
rı tutturulamamıştır; bunu bilâhara Yüce Heye
tin tasvibine sunacağım. 

Sayıştay Komisyonu 21 üyeden kurulacak. 
Meclis hesaplarını İnceleme Komisyonu 13, 
Kitaplık Karma Komisyonu 4, 
Anayasa Komisyonu 21, 
Plân Komisyonu 35, 
Adalet Komisyonu 21, 
Çalışma Komisyonu 21, 
İçişleri Komisyonu 21, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 21, 
Dışişleri Komisyonu 26, 
Millî Eğitim Komisyonu 21, 
Maliye Komisyonu 21, 
Millî Savunma Komisyonu 26, 
Ulaştırma Komisyonu 21, 
Bayındırlık Komisyonu 21, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 21, 
Tarım Komisyonu 21, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu 35, 

İmar ve İskân Komisyonu 21, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 21, 
Köy İşleri Komisyonu 21, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 21, 
Orman Komisyonu 21, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 21, 
Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu 21, 
Sanayi ve Ticaret Komisyonu 21, 
Kültür Komisyonu 21, üyeden kurulacak

tır. 
Şimdi partilere göre dağılımı arz ediyo

rum : 
'Buna göre, 21 üyeden kurulacak komisyon

lara; A.P. 11, C.H.P. 7, D.P. 2, M.G.P. 1 üye 
ile iştirak edecektir. 

26 üyeden kurulacak komisyonlara; A.P. 
14, C.H.P. 9, D.P. 2, M.G.P. 1 üye ile iştirak 
edecektir. 

35 üyeden kurulacak komisyonlara; A.P. 18, 
C.H.P. 11, D.P. 4, M.G.P. 1, Bağımsızlar 1 üye 
ile iştirak edecektir. 
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13 üyeden kurulacak koımisyonlarda; A. P. 
7; C. H. P. 4, D. P. 1, M. a. P. 1 üye iile işti
rak edecektir. 

4 üyeden kurulacak olan; özellikle Kitap
lık Komisyonu, A.P. 2, C.H.P. % üye ile iştirak 
edecektir. 

(Bu geçen sene mutabık kalınan şekildir. 
Şimdi Yüce Meclise arz ettiğim komisyon

ların, adlarının hizasında okuyarak takdim et
tiğim sayıda üyelerden ve bu üyelere yine oku
yarak arz ettiğim partilere bu sayılara göre 
dağılması hususunu tasviplerinize arz ediyo
rum; kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Daimî komisyonlar bu sayılarla ve siyasi 
parti gruplarına bu dağılım şekliyle kurula
caktır. Bunun için siyasi parti gruplarından 
aday rica edeceğiz. 

5. — JSiyasi parti gruplarının oranlarına gö
re komisyonlara seçecekleri üyelerin tesbitine 
imkân sağlamak üzere 10 Kasım 1971 gününe 
kadar çalışmalara ara verilmesine dair dört si
yasi parti grup yöneticisi tarafından verilen 
önerge (4/220) 

BAŞKAN — Şimdi dört siyasi parti grup 
idarecilerinin imzasiyle verilmiş bir önerge var, 
takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü toplantı yılı başında siyasi parti grup

larının üye sayılarına göre komisyonlara seçe
cekleri üyelerin tesbitine imkân sağlamak üze-, 
re, çalışmalara 3 Kasım 1971 Çarşamba günün
den başlamak üzere 10 Kasım 1971 Çarşamba 
günü sabahına kadar ara verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Uşak İstanbul 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

Sakarya Konya 
Vedat Önsal Vefa Tanır 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum efendim; kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İBu suretle, Yüse Meclisin kabul etmiş oldu
ğu veçhile 10 Kasım 1971 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanmak üzere ve gündemde de baş
ka bir husus bulunmadığından Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 16,60 

»&<\ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

1 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi. 
(Başkanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ. 
TIRILÂN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




