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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, çekir
deksiz kuru üzüm ihracatı ve taban fiyat poli
tikası ile ilgili gündem dışı bir demeçte bulun
du. -

(Başkan, 3 ncü toplantı yılı içinde Genel Ku
rulun çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

İçtüzüğü görüşmek bakımından Anayasa Ko
misyonunun A. P.'den (11), C. H. P.'den (6), 
D. P.'den (2), M. G. P.'den (1) ve C. P.'den (1) 
üye olmak üzere cem'an 21 üyeden kurulma
sına ; 

Grup yöneticileriyle varılan mutabakat so
nunda 6 Kasım 1972 Pazartesi gününden ge
çerli olmak üzere 13 Kasım 1972 Pazartesi gü
nüne kadar Genel Kurul çalışmalarına ara ve
rilmesine dair Başkanhk sunuşları kabul edildi. 

(Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan se
çim sonunda : 

Başkanvekilliklerire : Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok, Aydın Milletvekili Fikret Tur-

hangil, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve 
Aydın (Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün; 

İdareci üyeliklere ; Muğla Milletvekili İz
zet Oktay, Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız; 

Kâtipliklere: Kayseri Milletvekili Şevket 
Doğan, Sivas Milletvekili Enver Akova, Manisa 
Milletvekili M. Orhan Daut, Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay, Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil, Tunceli Milletvekili 'Hüseyin Yenipı
nar, Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur ve Ga
ziantep Milletvekili Muhittin Sayın'm, seçilmiş 
oldukları 'bildirildi. 

13 Kasım 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,30'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Sivas 

Enver Akova 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

«BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Birleşi
mini açıyorum. 

Yeni yasama yılımn ve geçmiş bayramın, 

bütün milletvekili arkadaşlarıma hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ aENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı İsmail Arar'm dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı İlhan Öz-
trak'm vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/949) 

ıBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim ediyo
rum,. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile- yurt dışma gidecek olan Devlet 

Bakanı İsmail Arar'm dönüşüne kadar Devlet 
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Bakanlığına Devlet Bakanı Profesör İlhan Öz-
trak'm vekilli'k etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
narım. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, yeni 
yasama yılında Meclisin Başkanlık Divanını 
kurduktan sonra ilik görevimiz Komisyonların 
teşkilidir, içtüzüğümüze göre, komisyonlar her 
yıl yeniden düzenlenmektedir. 

Partilerin kuvvet 'oranlarına göre teşkil olu
nacak koımisyonllarda, önce parti gruplarının 
gösterdikleri adaylar muayyen listeler halinde 
bastırılıp üyelere dağıtılıyor, daha sonra da se
çim yapılıyordu. Bu defa parti gruplarına kuv
vet oranları muvacehesinde yazılmış bulunan ya
zılardan mühim bir kısmına Başkanlıkça cevap 
verilememiş duramdadır. Bu sebeple, ihtisas 
komisyonları diyebileceğimiz, İçtüzüğün öngör
düğü komisyonla rai bugün seçimi mümkün ola
mamaktadır. Tahmin ediyorum gelecek birleşi
me kadar parti grupları kendi kuvvet oranları 
muvacehesinde tespit edecekleri komisyon üye
likleri isimlerini Başkanlığa vereceklerdir. Bu
nu bilhassa rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Meclis mü-
zakeratmda gözümüze çarpan bir makta var: 
Daha önce Meclis kararıyle bâzı İkamın, teklif 
ve tasarılarının geçici komisyonlarda müzakere
si ve intacı kararlaştırılmış bulunmakta idi. 

Kurulmuş bulunan bu geçici komisyonlar
dan bâzi'ları şu ana kadar sözcü ve başkanlarını 
seçememiş durumdadır. Bâzıları, kendilerine 
mevdu kanun teklif ve tasarlılarını intaç edip 
bir rapora bağlayamamış durumdadır. Bâzıları 
kanun teklif ve tasarılarını görüşmüş, bir rapo
ra bağlamış ve bu raporlar Meclis gündeminde 
bulunmaktadır. Bâzi'ları ise, kanun teklif ve ta
sarılarını görüşmüş, rapora bağlamış, o teklif 
veya tasarı Meclisçe görüşülmüş, bir esasa inlkı-
lâbetmiş ve şu anda Cumhuriyet Senatosunda 
bulunmaktadır. Bu sebeple geçici komisyonla
rın, ifade ettiğim bu çalışma tarzı muvacehe
sinde meseleleri teker teker, bir kısmını bilgini

ze sunacağım, bir kısanında ise tasvibinizi ala
cağım. 

Müsaade 'ederseniz önce geçici komisyonlar
dan geçmiş, daha sonra Meclise intikal etmiş, 
Mecliste görüşülerek bir esasa bağlanmış ve fa
kat şu anda Cumhuriyet Senatosunda bulunan 
kanun tasan ve tekliflerini Yüce Meclise tak
dim edeceğim: 

Geçici Komisyon numarası 58, esas numara
sı (2/173)'de kayıtlı, «Cumhuriyet Senatosu İs

tanbul Üyesi Rıfat öztâirkçine'nin, toptancı hal
leri kanun teklifi.» Şu anda Cumhuriyet Sena
tosunda bulunmaktadır, 

(2/221)'de kayıtlı, «İstanbul Milletvekili 
Mustafa Fevzi Güngör'ün toptancı halleri ka
nun teklifi.» Şu anda Cumhuriyet Senatosunda 
bulunmaktadır, 

71 Numjaralı Geçici Komisyonda bulunan 
(i/612) esas numarasında kayıtlı, «Danıştay 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bâzı maddeler ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı.» Şu anda 
Cumhuriyet Senatosunda bulunmaktadır. 

87 Numaralı Geçici Komisyonun (1/680)'de 
kayıtlı «Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yılla
ra geçici yüklenimelere girişme yetkisi verilme
si hakkında kanun tasarısı.» Şu anda Cumhuri
yet Senatosunda bulunmaktadır. 

Bu geçici komisyonların kanun tasarı veya 
tekliflerinde biı* değişiklik yapılmadığı müddet
çe devamı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi ikinci kategoride, geçici komisyon ta
rafından görüşülüp karara bağlanmış ve bir 
raporla Meclise intikal etmiş bulunan kanun 
teklif ve tasarıları vardır; onları sayın millet
vekillerine takdim edeceğim. 

5 numaralı Geçici Komisyonun (2/577)'de 
kayıtlı, («tstanlbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
dokuz arkadaşının çırak, kalfa ve ustalar hak
kında kanun teklifi.» Geçici Komisyonca rapo
ra bağlanmış ve Millet Meclisi gündemine gir
miş bulunmaktadır. 

6 Numaralı Geçici Komisyonun (2/15) *te ka
yıtlı, «Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 507 
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sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesine dair kanun tek
lifi.» Geçici Komisyonca rapora bağlanmış ve 
şu anda Meclis gündeminde bulunmaktadır. 

Yine 5 Numaralı Geçici Komisyonun (2/702) 
de kayıtlı, «Bursa Milletvekili Kasım önadım '-
in çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi.» Geçici 
Komisyonca rapora bağlanmış ve şu anda Mil
let Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

17 Numaralı Geçici Komisyonun (1/85) esas 
numarasında kayıtlı «eski eserler kanun tasa
rısı». Geçici Komisyonca rapora bağlanmış ve 
şu anda Millet Meclisi gündeminde bulunmak
tadır. 

Yine, 17 Numaralı Geçici Komisyonun 
(2/428)'de kayıtlı «Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in Türkiye müzelerinden 'eşyayı dı
şarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezası verilmesi hakkında kanun teklifi». 
Geçici Komisyonca rapora bağlanmış ve şu an
da Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

19 numaralı Geçici Komisyonun (1/594) 
esas numarasında kayıtlı, «Köy. İşleri Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısı.» Geçici Komisyonca rapora bağlanmış, 
ve şu anda Millet Meclisinin gündeminde bu
lunmaktadır. 

47 numaralı Geçici Komisyonun (1/142) 
esas numarasında kayıtlı, «veteriner sağlık za
bıtası kanun tasarısı.» Geçici Komisyonca rapo
ra bağlanmış ve şu anda Millet Meclisinin 
gündeminde bulunmaktadır. 

Yine 47 numaralı Geçici Komisyonun (1/481) 
esas numarasında kayıtlı, «1234 sayılı, Hayvan
ların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunun 22, 46 
ve 48 nci maddelerini tadil eden 1775 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı.» Geçici Komisyonca rapora 
bağlanmış ve şu anda Millet Meclisinin gün
deminde bulunmaktadır. 

Yine 47 numaralı Geçici Komisyonun (2/174) 
esas numarasında kayıtlı, «Afyon Karahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 14 arkadaşının 
Hayvan sağlığı zabıtası kanun teklifi.» Geçici 
Komisyonca rapora bağlanmış ve Millet Mecli
sinin gündemine girmiş bulunmaktadır. 

48 numaralı Geçici Komisyonun (2/535) 
esas numarasında kayıtlı, «Manisa Milletvekili 
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Mustafa Ok ve 30 'arkadaşının Tarım ve hay
van ürünlerinin taban fiyatlarının saptanması 
ve ilânı hakkında kanun teklifi.» Geçici Ko
misyonca rapora bağlanmış ve şu anda Millet 
Meclisi gündemindedir. 

Yine 48 numaralı Geçici Komisyonun'" 
'(2/543) esas numarasında kayıtlı, «Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv'ün taban fiyat kanun tek
lifi.» Geçici Komisyonca rapora bağlanmış ve 
şu anda Meclis gündemindedir. 

49 numaralı Geçici Komisyonun (2/540) 
esas numarasında kayıtlı, «Tekirdağ Milletve
kili Yılmaz Alparslan'ın Siyasî Partiler Kanu
nunun 74 neü maddesinin yeniden düzenlenme
sine dair kanun teklifi.» Geçici Komisyonca 
rapora bağlanmış ve şu anda Millet Meclisi gün
demine girmiş bulunmaktadır. 

53 numaralı Geçici Komisyonun (1/509) 
esas numarasında kayıtlı, «(Belediye Gelirleri 
ıkanunu tasarısı.» Geçici Komisyonca rapora 
bağlanmış ve şu anda Millet Meclisi günde
mine girmiş bulunmaktadır. 

Yine 53 numaralı Geçici Komisyonun (2/372) 
esas numarasında kayıtlı, «Kastamonu Millet
vekili Melhmet iSeydibeyoğlu ve Sinop Milletve
kili Fikret Övet'in, 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununa ek kanun teklifi.» Geçici Komis
yonca rapora bağlanmış ve şu anda Millet Mec
lisi gündeminde bulunmaktadır. 

Şu anakadar okuduğum kanun teklif ve ta
sarıları daha önce Meclis kararıyle kurulmuş 
bulunan geçici komisyonlarda müzakere edilmiş, 
bir rapora bağlanmış ve Meclis gündemine gir
miş bulnmaktadır. Bu geçici komisyonların, ka
nun teklif ve tasarıları Meclislerde görüışlecek, 
onu takiben Cumhuriyet Senatosunda görüşüle
cektir. 

54 numaralı Geçici Komisyonun (2/561) de ka
yıtlı, «Ankara Milletvekili Cengıizhan Yorulmaz 
ve 14 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırıkkale 
ıilç esinde, Kırıkikaıle adiyle bir il kurulması haik-
'kmda kanun teklifi» Geçici Komisyonda görü
şülmüş Ve rapoıra bağlanmış ve Meclis gündemi
ne girmiş bulunmaktadır. 

Yine aynı komisyonun (2/573) te kayıtlı, «Niğ
de MillieltveMM Mıevlüt Ocalkçıoğlu ve Avni Ka-
vunmaeıioğlu'nun, Niğde iline bağlı Aksaray il
çesinde, Aksaray adiyle yeniden bir il ve dört 
ilçe kurulimıası hakkında kanun teklifi» Geçici 
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ıKofmisyonda görüşülmüş, rapora bağlanmış ve 
.M'eolis gündemline intikal etmiştir. 

59 numaralı Geçici Komisyonda, esas numa
rası (1/545) te kayıtlı, «29 . 7 .1970 tarih ve 1318 
sayılı Finansıman Kanunu ile, diğer bâzı vergi 
kanunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı.» Geçici Komisyonca bir rapora bağlan
mış, Meclis giünıdemıine intikal etmiştir. 

Yine aynı komisyonun (2/410) a kayıtlı, «Si
nop Milletvekili Fikret Övet ve Tekirdağ Mil
letvekili Yılmaz Alpaslan'ın 1318 sayılı Finans
man Kanununun 67 nei maddesinin 2 ned ek 
maddesinin, 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tdkliüi» Geçici Koalisyonca rapora 
bağlanmış ve şu anda Millet Meclisi gündemin
de bulunimaıkftialdır. 

(2/473) te kayıtlı, «Afyon Milletvekili Hamdi 
Hamamcîoğlu'nun 1318 sayılı Emlâk Vergisi 
iKanunuına bâzı fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifi» Geçici Komisyonca rapora bağlan
mış ve şu anda Meclis gündeminde bulunmaikta-
dır. 

(2/663) te kayıtlı, «Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'ın 1318 sayılı Finansman Kanununun 
3 ncü maddesinin, (İB) fıkrasının değişjtMktıtesd 
hakkındaki kanımı teklifi» «Geçici Koımjisyonca 
rapora bağlanmış ve şu anda Millet Meclisi gün
deminde bulunımakitadır. 

64 numaralı Geçici Komisyonun görüşüp ka
rara bağlamış oluduğu, (2/597) de kayıtlı, «Kay
seri Milletvekili Enver Turgut ve 12 arkadaşı
nın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler efelenmesine dair kanun teklifi» Ge
çidi Komisyonca rapoira bağlanmış, şu anda 
Meclis gündemlinde bulunmaktadır. 

İşte böylece muhterem arkadaşla om, daha 
önce Geçici Komıisyonea görüşülmüş ve rapora 
bağlanmış ve Millet Meclisi gündemine girmiş 
bulunan tasarı ve teklifleri Yüce Heyet huzu
runda takdim etmiş bulunuyorum. 

Bu geçici komisyonların mevcut kanun tasa
rı ve telklifleıünin bir değişikliğe uğraimaması 
ihtimali karşısında durum değişik, bir değişik
liğe uğraması ihtimali karşısında duruım yeni
den bir değişikliğe tabi olacaktır. Şayet bu ge
çici komisyonların rapora bağlamış oldukları 
.kanun teklif ve tasarıları, Millet Meclisinde ve 
Gumhuriyeit Senatosunda aynen geçerse, o za
man geçici komisyonlar hayatiyetini muhafaza 

edeceklerdir. Ve fakat, bu raporlar Meclisçe 
veya Cumhuriyet Senatosunca bir değişikliğe 
tabi kılnıırsa o zaman geçici komisyonlar yeni
den düzenleıumjiş olaeaiktır. 

Bu hususu Yüee Meclisin bilgilerine sunuyo
rum. 

Simidi, 3 ncü kategoride... Bir şey mi vardı 
Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, belki bendeniz yanlış anlamış olabilirim. 
Bu geçici komıisyoinllar, eğer tasarı ve teklifleri 
gerök Meclisten, getfek Senatodan geçerferse, 
hayatiyetlerini bitirmıiş oluyorlar. Eğer bir de
ğişikliğe gidilirse komisyon yok olacak mı? 

BAŞKAN — Yeniıden düzenlenecek. O deği
şikliği, o yapılan değişikliği benimseyip benim
semediğini, taibiî müzakere etmek için geçici ko
misyon yeniden düzenlenecek. 

Şiımdli, bunun haricinde bir de, komisyonla
rın el'an elinde olup da, henüz Meclis günde
mine intikal edememiş olanları var. Halen üze
ninde görüşnuelkte bulunuyor ve fakat mesaisini 
bitirip, bir rapora bağlayıp Meclise indireme-
dikleri var. 

Şimdi bu geçici komisyonların Meclis gün
demine henüz inımemiş bulunan ve görüşülüp, 
rapora bağlıammaımış bulunan hususlarda gfeçdıea. 
komisyon yeniden düzenlenecektir. 

Başkanlarını, sözcülerini seçmemiş bulunan 
geçici komisyonlar münfesih addolunacaklar ve 
onlar yeniden, eski komisyonlarına tevdi edile-
ceklerdir. Eğer Yüce Meclis, teikrar, mezkûr ka
inim teklif ve tasarılarını bir geçici komisyona 
havalesini uygun bulur ise, geçici komisyonlar 
yeniden ona göre düzenlenecektir. 

AHM3RT ŞENER (Trabzon) — Seçmiş oku
lar var Sayın Başjkan?. 

'BAŞKAN — Seçmiş olanlar yeniden kuvvet 
oranlarına göre yeniden düzenlenecek. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Olmadı ki, 
/Saym Başkan. Söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi muhterem ar
kadaşlarım, kategori, kaıtegori takibederseniz 
meseleyi tam anlayacaksınız. 

Bir komisyon var, şu ana kadar Meclis, ge
çici komisyon kurulması kararını venmıiş ve fa
ikat başlkanını, sözcüsünü seçmemiş, teşrii yıl 
bitmiştir. Binaenaleyh, bu geçieü komisyonlar 
lağvedilmiştir, yerine, eğer Meclis tekrar geçici 
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komisyona kanun teklif veya taşanlarını hava
leyi isterse, bir hararla geçici komisyon, teşek-
külü kararlaştırılacak, onu taMtbıen kuvvet 
oranları muvacehesinde geçici komisyon kurııla-
c akıtır yemi baştan. 

Hali kazında kurulmuş bulunan, başkanını, 
söızcüsünü sıeıçjmıiş olan ve elinde kanun teklif ve 
bitirmiş, matbaadan çıkmamış bir kısmını da mu-
ayyen kısmında müzakere etmiş., fakat sonunu 
bağlayamamış olan geçici komisyonlar var. 

İşte bunların devamı hususunda Yüce Mecli
sin tasvip oyunu alacağım. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum.. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, şimdi malûmu âdiniz Mecliste [kuv
vet dengesinde bir değişiklik zuhur etmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızdan bü
yük ölçüde ayrılanlar olmuş ve Cumhuriyetçi 
Parti kurulmuştur. 

O halde, Cumhuriyetçi Partinin, Anayasanın 
81 mci maddesine 'göre yeni teşriî dönem içeri
sinde geçici komisyonlarda görev almaları ik
tiza eder ve ayrıca bunun dışında geçici komis
yonların, partiler arasındaki kuvvet oranımda 
yeni teşriî dönemin başlatmış olması münasebe
tiyle değişiklik Kılacağından, halen elindeki iş
leri bir rapora bağlayamamış, ancak görev tak
simi yapmış olan geçici komisyonların da, vaziı-
feleri, bu noktadan hareketle bitmiş olması lâ
zım gelir. 

Bu hususun bilhassa, dikkate alınmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
işte onun içindir ki, meseleyi Meclisin tasvibi
ne sunmak gereği inancına vardım. Şayet Yüce 
Meclis bu geçici komisyonların devamı hususu
nu bu şekilde kararlaşıtırırsa öyle devanı tedecek. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkanım, bir usul münakaşası açarsanız 
iyi olur. 

BAŞKAN — Açayım efendim, hay hay, 
memnuniyetle, Elbette.. Bir ımeselıe, neticeten 
reye müntehi olacağına, göre lehinde, 'aleyhinde 
ikişer arkadaşım konuşacak, ona göre bir noktai 
nazara varacağız. 

AHMET ŞENER — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu konuda 96.1'denberi devam edip gelmek
te olan bir usul var; Meclisimiz, karara bağla
mak suretiyle, geçici komisyonların devamına 
karar vermiştir, örneğin, ben şimdi Toprak ve 
Tarım Reformu Geçici Komisyonundayıım 'Top
rak ve Tarım Reformu Geçici Komisyonu teşek
kül ettikten sonra, ben oraya Tarım Komisyo
nundan gitmjgimdir. Arkadaşların komisyon de
ğiştirmesi münasebetiyle, komisyonlarda kuv
vet dengesinde birtakım değişiklikler meydana 
gelmiştir. Fakat, o kadar çok geçici komisyon 
teşekkül etmiştir ki, bunların Mecliste yeniden 
teşekkül etmesi ile bu kanunların çıkmaması 
için âdeta bir usul ittihaz etmiş oluruz. 

Meclis bir karar almak suretiyle geçici ko
misyonları teşekkül ettirmiştir. Komisyon üye
si arkadaşlarımız, isterlerse üyesi bulundukları 
komisyonlardan, isterlerse partilerinden istifa 
etmiş olsunlar, Meclisin almış olduğu karar 'ge
reğince komisyonların, başkanlık divanını, yâni 
o komisyonun başkanını, sözcüsünü, kâtibini 
seçtikten sonra devam etmesi gerekir. Ve şimdi
ye kadarki usulümüz de bu şekilde olmuştur. 

Bâzı arkadaşların ifade ettiği gibi, biz bun
lar eğer kuvvetleri oranına göre yeniden seçecek 
olursak, bu görüşülmüş olan, bâzıları tamamlan
mak üzere olan tasarı veya tekliflerin, yeniden 
teşekkül edecek bir geçici komisyona havalesine 
Meclisin karar vermesinin bu kanunların çıkma
sına, sureti mahsusada zaman bakımından çiok 
zararlı (alacağı kanısındayım. 

Onun için', bu komisyonların; «aynı vazifeleri
ne devam etmelerinin zaruretine inanıyorum. 
Ve şimdiye kadarki usulümüz bu idi. Bu usu
lün devam etmesinde büyük fayda vardır. Sa
yın Başkanlıktan bu konuyu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, buyurunuz. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Meclislerimiz yeni çalışma dönemine girmiş 
bulunmaktadır. Sayın Şener arkadaşımız, âde
ta, reform kanunlarının çıkmaması için bir gay
ret sarfedildiği istikâmetinde yanlış anlanıa-
mışsam- bir beyanda bulundular. Reformları, 
Yüce Meclisleriniz kabul buyurduğu takdirde 
çıkacaktır ve buna kimse mâni olamayacaktır. 
Altı aydır, sekiz aydır üzerinde büyük emek 
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sarfedilerek hazırlanmış olan Maden Kanunu, 
Petrol Kanunu gibi kanunların, ileride Anaya
sa Mahkemesine müracaat hakikinin doğmaması 
ve bir iptal sebebinin ortaya gelmemesi için Yü
ce Meclisiniz, sekiz on gün daha sabır ve ta
hammül göstererek ihtisas 'komisyonlarının ye
niden seçimi ve bu seçimden sonra meydana ge
lecek geçici komisyonlarda rapora bağlanmamış 
hususların rapora bağlanarak Yüce Meclisleri
nize sev/ki en uygun yoldur. 

Evet, bundan önce, geçici ikomisyo.nlara yet
ki verdik ve devam ettirdik; ama partilerin 
kuvvet oranında bir değişiklik olmadığı için bu 
komisyonlara yetki vermiştik. 

Şilmdi hepimize Anayasanın! 85 nci madde-
. sini okuyacağım; «İçtüzük hükümleri, siyasî 
patltd gruplarının, Meclislerin bütün faaliyet
lerine kuvvetleıi oranında katılmalarını sağ
layacak yolda düzenledir. Siyasî parti grapla-
n, -en az ıon üyeden meydana gelir.» der. Hat
tâ bu durum, Anayasanın 84 ııcü maddesine gö
re Başkanlık Divanı 'için de faahiis mevzuudur. 

Binfaemaleyh, ikinci büyük patffci olan Cum
huriyet Halik Partisi mevcudundan kaybet
miş bulunimaikta, Cumhuırliyeitçi Parti; adında 
yeni iblir partli kurulmuş, grup teşekkül etmiş 
bulunuyor. O halde gerek Başkanlık Divarım-
daki oranda, gerekse teşekkül edecek komis
yon ve geçici! komisyonlarda oranlarda deği
şiklik olacaktır. 

Anayasaya rağmen, Anayasaya aykırı Ge
çidi Komisyon veya İhtisas Komisyonu meyda
na "getürme imkânı Anayasanın bu maddesini 
değiştirmediğiniz müddetçe, mümkün olmadı
ğıma güre geçici! komisyonların görevlerinin 
uzatılması bahis mevzuu olamayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
noktayı Yüce Heyet huzurumda tavzffih etmek 
gerektiği İnancındayım, Her iki arkadaşımın 
usule mütedair beyanlarını dinlemiş- bulunu
yorum. 

Aslında, bahis konusu olan husus bu geçici 
komisyonların devamı veya âdemi devamı hu
susudur. Yoksa ne Sayın Şener'in izahatında 
tam belirtmediği ve ne de Sayın Kalaycıoğln'-
nnını, kuvvet oranında .gerekecek değişiklik hu
susundaki kanaati, bu noktada gayrivâzıh bilr 
durum arz 'etmektedir. Zira, Yüce Meclis, geçi

di komisyonların devamına karar verdiği tak
dirde, partilerin kuvvet oranında vücuda ge
lecek değişiklik, bu geçici komisyonlara sira
yet eltitikülecektir. Geçici Komisyon hayatİye!-
tini devam etltirecek ve fakat bir partinin kuv
vet oranında bir değişiklik vücuda gelmiş ise 
o partiden, o geçici komisyonda bulunan bir 
veya iki üye eksilmesi gerekiyorsa, o bir veya 
iki üye eksiltilecek, Başkanlıkça düzenlenecek 
ve yeniliden bir grup kurulmuşsa, o parti grubu
na o üyelik verilecektir. 

[Mesel enin esası bu. 
NECATİ KALAYCIOĞLÜ (Konya) — Bu

nu yeni taşralı ettiniz, Saynı Başkan, 
BAŞKAN — Şimdi o halde muhlterem ar

kadaşlarım; aslında bahse konu olan husus, 
Meclis çalışmalarını kolaylaştırmak ve muay
yen çalışmalarda süre gelen ha'zlanmayı durdur
ma maktu*. 

Bu seibeple, bu anla/tmış olduğum şdkil mu-
vaeehesinde geçici komisyonların devamına 
karar verildiği takdirde 'kuvvet oranlarında 
vücuda gelecek değişiklik o geçildi komisyonla
ra sirayet ettliıîileçektir ve kuvvet oranlan ge
çici komisyonlarda kendisini kabul ettirecek
tir. Ama Geçici Komisyon çalınmalarına devanı 
edecektir. 

|Bu şekliyle geçici komisyonların devamı hu-
susuınu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi buna göre Divan Kâtibi arkadaşıma, 
gündemde .bulunan ve bulunmayan geçici ko-
ımisyonların numaralarını okutacağım. Aslın
da daha önce beyan etm'iş olduğum gibi, ha
len Başkan ve sözcülerini seçememiş bulunan 
komisyonlar şu andan iltiibaren ortadan kalk
mış bulunmaktadır. Bu sebeple, o kanun tek
lif ve taşanları geçici Komisyonda yeniden 
görüşülmesi gerekiyorsa, öyle bir talebin Mec
lis Başkanlığına bildirilmesi gerekir. 

Yalnız numaraJlannı okutacağım : 
«Geçici Komisyon numaralan; 57, 71, 87, 5, 

6, 17, 19, 47, 48, 49, 53, 54, 59, 64, 65, 67, 
70, 72, 73, 76, 79, (80, 90, 1, 18, 25, 35, 39, 
41, 53, 81, 83, 84, 88 ve 89» 

BAŞKAN — Bu 35 komisyon Geçici Ko
misyon halinde Başkan ve sözcülerini seçmiş 
bulunmaktadırlar ve faaliyetleri devam etmek
tedir. 
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Bu komisyonların devamı hususumu Yüce 
Meclisim oyuna sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbuil edilmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, biir noktayı belirt
meyi1, iieriki günlerdeki çalışmalarımızda ko
laylık arz eder diye ifadeye mecburum,. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız; Cuımlımriyet 
Halk Partfeinde vücult bulan ayn!lımatla,r,ı (ifade 
ederdk «'Kuvvet oranlarının buna göre teşekkül 
etmesi lâzımgelir» demiştir. Henüz Gulmhuriyet 
Halk Partisi Grup Ba-şlkamlığındam Meclis Baş-
ikaıiilığma partüdeıı istifa etmiş olan 'millletveikil-
derîriin iisimlari resmen gelm,emiiş olduğu için, 
ikuvvet oranlarımı Meclis Başkanlığı tespit ede-
memekıtedir. 

Bu selbeple, kuvvet oranı Ifrespitiinde de ya-r-
dımıca olur ümidiyle, yarın şayet Grup Başkan

lığından bu hususu müeyyet bir yazı gelirse ona 
göre gelecek Birleşim, Çarşamba günü o kuv
vet oranı muvacehesinde komisyonların nasıl 
teşkil ed'i'lmiesü gerektiği dalha kolaylıkla tes-
pÜt edilir ve Çarşamjba günü bilhassa - Anaya
sa Komisyonunun süratle çalışmasını temin 
için - ik'oırDİsiyomları kurma imlkâmımız doğabi
lir. Bumu bilhassa rica ediyorum. 

Henüz gruplardan, komisyomllara aday ola
cak isimler Başkanlığa verilemem'ilş olduğu ci
hetle, gümdemdeki 'diğer komisyon sedimlerimi 
yapına imkânımız vücut bulamamıştır. 

Bu sebeple ve gündemde başkaca bir konu 
da olmadığı cihetle, 15 Kasım Çarşamba günü 
saalt 15,00'te 'toplaminak üzere Birlleşikni1 kapa-
tıyoıruım.. 

Kapanma saati : 15.38 

»e-« 

_ 26 -



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 11 . 1972 Pazartesi 

* Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN 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 



A 


