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V. >— Görüşülen îşler 

1. — 1972 yılı Bütçe Kanunuma bağılı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/705; Cumhuriyet Senatosu 

Sayfa j , Sayfa 
435 | 1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nci ek vo 

759'a 2 nci ek) 435,465:469 
2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kubilay İrner ve Van Milletvekili 
Salih Yıldız'm, İçtüzük teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/706) (S. Sayısı : 
763) 435:465 

»>•<« 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, 
Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Millet
vekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay îmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük tadil 
teklifinin (2/706) (S. Sayısı : 763) öncelikle 
görüşülmesi hakkında Anayasa Komisyonu Baş
kanı Cevdet Akçalı tarafından verilen önergenin 
oylaması sırasında C. H. P. l i beş milletvekili ço
ğunluk olmadığını ileri sürerek yoklama iste-

Le bulundu. 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk bulun
madığı 'anlaşıldığından; 

6 Aralık 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,55'tc son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Kayseri 

Şevket Doğan 
KâtJip 

GaziöMtep 
Muhittin Sayın 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Millî Eğitim Temcıl kanunu tasarısı 

(1/754) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 
Teklifler 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu'nun, 1 Mart 
1958 günü İzmit Körfezinde batan Üsküdar va
puru kurbanlarının her hangi bir surette tazmi
nat alamamış o'lan kanunî mirasçılarına yardım 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/775) (Ulaş
tırma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
18 . 1 . 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik 
Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/776) (Adalet Ko
misyonuna). 

4. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 30 
arkadaşının, 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 124 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/777) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Plân komisyonlarına). 

Rapor 

5. — Kumluıca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) (GÜN
DEME), 

482 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmelere ba
sarak yoklamaya iştirak etmelerini rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı.)1 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir; ço
ğunluğumuzun olmadığı anlaşılmaktadır. Aldı

ğımız bilgiye göre bâzı siyasî partilerimizin grup 
toplantıları yapılmaktadır. Toplantı sonunda 
çoğunluğun olması ihtimali bahis konusudur. 
Bu sebeple saat 15,45'te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

» > • • • « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — JMillct Meclisinin 14 ncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ediyorum efendim... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
yoklama ad okunmak suretiyle yapılsa olmaz 
mı? 

BAŞKAN — Takdirimiz öyle tecelli etti efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalara 

başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 sayın üye gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. Günde
mimizin yüklü oluşu yüksek malumlarınızdır. 
Bu sebeple, gündem dışı söz isteklerini karşıla
mak imkânlarından mahrum bulunuyorum. 

Ancak, Türk kadınına siyasî haklarının ve
rilişinin 37 nci yılı olması münasebetiyle Sayın 
İkbal Tokgöz hanımefendi gündem dışı söz ta-
leplerüni buna hasren, bu muazzez görevi yerine 
getirme arzusunda bulunmuşlardır. Bendeniz bu 
kısa açıklamamla kendi adlarına bu görevi yap
mış olduğumu sanıyorum. 

433 — 
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IV. — BAŞKANLIK İBÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğ-
lu'na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı İsmail 
Arar'm vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/966) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuçları vardır, 
arz ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğ-
lu'nun dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmai] Arar'-
m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Vazife ile yurtd ışına gidecek olan Milli 
Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e, dönüşüne, ka
dar, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın vekillik 
etmesinin uygun buunduğıma dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/967) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Mehmet İzmen'in dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına, Adalet Baka
nı Fehmi Alpaslan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesi
nin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/968) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Tica-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ret Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Bayka
ra'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne ka
dar Başbakan Ferid Helen'in vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/965) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ide yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'ln dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Vâki davet üzerine Şili'yi ziyaret ede

cek Parlâmento Heyeti için grupların gösterdik
leri aday listesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sunuş
larımızın ikinci bölümünde, Şili'yi ziyaret mak-
sadiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
heyetin daveti ile ilgili Şili Senatosu ve Millî 
Kongresi Başkanlarının daveti, 27 . 11 . 1972 
tarihli 10 ncu Birleşimde Meclisimizce kabul 
edilmişti. 

Bu kabule uygun olarak grupların gösterdik
leri adayları okutuyorum. 
Akgün Silivrili (A. P. İstanbul Milletvekili) 
Tevfik Koraltan (A. P. Sivas » ) 
Cengiz Ekinci (A. P. Ordu » ) 
Ali İhsan Göğüs (C. P. Gaziantep » ) 
Cengizhan Yorulmaz (C. H. P. Ankara :» ) 
Hasan Basri Albayrak (D. P. Rize - » ) 
Hasan Tosyalı (M. G. P. Kastamonu » ) 

BAŞKAN — 1599 sayılı Kanunla değişik 378 
numaralı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince 
bilgilerüıize sunulur. 

6. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in yasa
ma dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/970) 
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BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen iki tez
kere vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi - . 4 . 5 . 1972 tarihli ve 6/2-3056 sayılı 

yazımız. 
Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in yasama do

kunulmazlığı hakkındaki dosyanın iadesine dair 
bu kere Adalet Bakanlığından alman 28.11.1972 
tarihli ve 48229 sayılı tezkerenin sureti 'ile eki 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

7. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç/in yasa
ma dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/969) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Miliet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 5 . 1972 tarihli ve 6/2 - 3061 sayılı 
yazımız. 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in yasama do
kunulmazlığı hakkındaki dosyanın iadesine dair 
bu kere Adalet Bakanlığından alman 29.11.1972 
tarihli ve 48 573 sayılı tezkerenin sureti ile eki 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

8. — Sözleşmeli subay kanunu tasartsınm ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesin 
dair MİM Savunma Bakanı Vekili, Adalet Ba
kanı Fehmi Alpaslan'ın önergesi (1/753, 4/345) 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü (Gelen kâğıtlar) da yer alan, «Söz
leşmeli subay kanunu tasarısı» nm, önemi', mahi
yeti ve âcil bir ihtiyacı karşılayacak niteliği dik
kate alınarak, havale edilmiş bulunduğu Millî 
Savunma, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
beşer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi hususunda karar ittihazı
nı arz ve telditf ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Millî Savunma Bakanı V. 

BAŞKAN — Efendim, Geçici Komisyon ku-
nılmasıiyle ilgili' önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gereği yapılacaktır. 
9. — Konya MilletvekiU Baha Müderrisoğlu'-

nun, seçilmiş bulunduğu Sağlık Komisyonu üye
liğinden istifa ettiğine dair önergesi (4/343) 

BAŞKAN — Bir istüfa yazısı vardır, okutu
yorum efendim. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Sağlık Komisyonu üye

liğinden istifa ediyorum. Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/705; Cumhuriyet Senatosu 1/114) 
(S. Sayısı: 759, 759'a 1 nci ek ve 759'a 2 nci 
ek) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ması hakkında kanun tasarısryle ilgili açık oy iş
lemi vardır. Bununla ilgili olarak oy kutuları, 
bir itiraz :vâki olmadığı takdirde, önce sıralar 
arasında dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde 
bekletilecektir. Sayın üyelerin açık oylama işle
mine katılmalarını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
önceki birleşimlerden intikal eden 1972 yılı Büt- j 
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl- I 

••— 435 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahmam, Gü
le, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Millet
vekili Nermin Neftçi, İstanbul MilletvekiU Reşit 
Ülker, Konya MiletvekiU M. Kubilmj îmer ve 
Van MiletvekiU Salih Yıldvz'm, İçtüzük teklifi 
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•ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) (S. Sa
yısı : 763) (1) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı adına bir hususu arz etmek isti
yorum. 

Gündemimizin ilk maddesinde Millet Mec
lisi içtüzüğü ile ilgili konu yer almış bulunmak
tadır. Geçen birleşimde cereyan eden çalışma 
şeklinden mülhem olarak, önce İçtüzük mü gö
rüşülsün, yoksa Anayasa değişiklikleri mi gö
rüşülsün? Şeklinde ortaya çıkan ve kesinlik ta
şıyan görüşlere rağmen Başkanlık, siyasî parti 
grubu yöneticilerimizin bu görüşleri telif edici 
bir orta yol bulacağı inancındadır. Birleşimleri
mizin verimli olması bakımından bu temennimizi 
açıklamış bulunuyorum. 

Efendim, geçen birleşimde Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu sayın 'Başkanı Cevdet Aik-
çalı tarafımdan verilen ve Millet Meclisi İçtü
züğümün öncelilkle görüşülmesini öneren öner
ge clkumnuış, üzerimde uısul münakaşası yapıl-

•ımış idi. Şimdi bu önergeyi oylarınıza suma-ea,-
ğım. 

Önergeyi kajbul edenler... 
. OENıGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
iSıaİjomda çoğunluik yoktur efendini. 

BAŞKAN — 'Bir kişi ayağa kalktınız 
(C. H. P. sıralarımdan 5 milletvekili daha ayağa 

ıkaükıtı) 
...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdir edersiniz ki, bu isteğin oylamadan 
önce ve 5 sayın üye tarafımdan yapılmış olması 
gerelkir idi. 

Efendim, Yüksek Heyetiniz bu önergeyi ka
bul etmiş bulunduğuma göre, parti gruplarımı
zın yetildlilerinln müştereken tanzim eıttliikleri, 
Adalet Partisi Grup Başkam vekilinin, Millî Gü
ven Partisi Grup Baş'kanveikalinin ye Cumhuri
yetçi Parti Grup Başlkanvekiiimim. imzalarını 
taşıyan bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve Anayasa 

Komisyonundan geçerek gündeme kadar gel
miş bulunan, İçtüzük teklifinim görüşülımeısime 

.. 6 Aralık 1972 Çarşiamba bugün saat 15,00'te 

(1) 763 S. Sayıh basma/yazı 13 ncü Btrleşhn 
tutanağının sonuna eklidir, 

başlanmasına ve kanunun bitimine kadar Ge
nel kurul çalışmalarıma, Cumartesi - Paızar ha
riç olmak üziere, her gün saat 10,00 ilâ 13,00 ve 
15,00 ilâ 19,30 arasında yapılmasına karar ve-
rilmedmi arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi' M. G.'P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvelkili Grup Başkanvekili 

İzmir Siirt 
Ali Naili OErdeım, Nebil Oıktay 

(C. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

(İstanbul 
llmami Sancar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım, oku
nan bu önergeyi... 

AHMET DUBAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
!Badkan, önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhimde söz istiyomunuz, 
bir dalkiiika efendim; ben şu aeılklaımaımı yapa
yım. 

Bu önergeyi İçtüzük çalışılmalarıma münha
sır olmak üziere oylarımıza sunacağım. 

Sayın Duraikoğlu, önergemin aleyhimde söz 
istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

AHMET DUEıAİKıOĞ-LU ('Sivas) — Sayın 
Parkan, sayın milletvekilleri: 

Bugüne kadar, Yüce Meclisten, memleketim 
ekonomik ve siyasî duranıu ile ilgili çek önemli 
kanun teklif ve tasianları geldi geçti. Bunlarım 
görüşülmesi sırasında, devamlı müzırlkene ya
pılmasının her zamıam lehimde bulunduk; hiç
bir vakit aleyhimde bulunmadık. Yime de, Yüce 
Meelise sevik edilmiş olan ve balen koımiisyon-
larda müzalkemsl yapılan reform taısıarılarınm 
da, devamlı ımüzıalkere usûlü ile biran önce çı
karılmasında, Sayın Meclis Balkanının başkan
lığında yapılan toplantıda muvafakatimizi bûl-
ıdiiıidük. 

Bir .kere, prensip olarak arz ediyorum ki; 
devamlı çalışmanın faydası vardır. Ama bu ça
lışmanın, pantilerarası bir mutaıba'kata dayan-
mıası halimde, faydasından daha ileri yararlar 
çıkarmanın müımikün olduğunu da takdir eder
isiniz. 

Münhasıran, şu veya bu partinin kemdi gö
rüşleri çerçevesinde muayyen, bir sonuca var
masında, siyasî yarar aımacıyle yapılacak ça-

| liig,m,a tarzlarına da her zaman karşı çıkma za-
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.rutfelüni duyuyoruz. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Allah Allah... 
Siyasî çı'kar mı varımış bunda A. 

BAıŞKAN —• Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen. Ricıa ediyoıruım efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa
yın aııkadaşlari'm; bir kere şunu kabul edelim 
ki; bugün İçtüzük görüşmelerinde esas olan hu
sus, gayesine uygun şekilde getirilmiş olmasın
dan dolayı, bir içtüzük görüşmesi mahiyetin
den sikmiş, bir Aoayaısa müaalkeresi mahiyetini 
aktilsabötmişibir. Anayasanın tadillerinin önce
lik kazanması, öyle zannediyorum ki; dünya 
nın her tarafındıalki parlâmentolarda birinci 
plânda mütalâa edilen bir husustur. 

Hal böyle ilken, muhterem arkadaşlarımızın 
bu teklifi ile açıkça görülmeiktedir k i ; mieımle-
ketiraıiam demokratlık rejimi ile sıkısıfkıya il
gili bulunan tadillerin görüşülmesinden daha 
önemli olan husus, sanki İçtüzük görüşimıeleri 

' imiş gibi, taikidiım edilerek; devaımlı müzıak'erte 
usulünü çolk önemli olan kanun tasarıları için 
düşüneımezlken İçtüzük müzakereleri için düşü
nebiliyoruz. 

Gereekiten acı bir durumdur. Bunu tespit 
ve tescil içlin söz aldım. Mâruzatıım bu kadardır. 
Saygılar sunarım. (C. Iî. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

M. KUBİLÂY İMER (Konya). — Sayın Baş
kan, önergenin aleyhinde Grup adına söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Kubilây 
İmer, aleyhinde buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (.Sinop) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

BAıŞKAN — Sayın İşgüzar, iki kişiden faz
lasına söz veremiyorum, takdir edersiniz efen
dim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LÂY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 

kıymetli milletvekilleri : 

İçtüzüğün Meclisimizde, Anayasa Komis
yonu Başkam tarafından verilen bir öncelik 
'önergesi ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Demokratik Parti olarak görüşümüz odur 
k i ; biraz evvel verilen ve bu içtüzüğün öncelik
le görüşülmesinin, ara vermeden, Meclis mü
zakereleriyle sonuçlandırılması yolundaki 
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teklif; İçtüzük değişikliğinin Anayasadan son
ra görüşülmesi kararında olan; birisi komis
yonda, diğeri bilâhare açıklayan iki parti, hak
ları ve içtüzük gereğince olbstrüksiy&nlarla 
hareket ettikleri takdirde; bunun çıkması ve 
buradaki müzakeresi, Meclisin fuzuli zamanı
nı alacaktır. 

Burada şunu açıklıkla belirtelim : 
Bir Anayasa eğer İçtüzükten sonraya bıra-

kılaibiliyor ve Anayasa ile gelecelk olan huzur 
ile, diğer kanunların bağlı olacağı esaslarla 
illgili değişikliklerden, bir içtüzüğün ıgörüşük 
mesi eğer daha müreccah ise, diyeceğimiz 'ol
mayacaktır. 

Burada biraz evvel Başkan açıkladı : Bu 
«devamlılık mevzuu sadece İçtüzük mevızuu ile 
ilıgili olarak devam edecektir.» denildi. 

Böyle bir devamlılık teklifi, İçtüzükten 
ziyade, Anayasa mevzuunda verilmiş olsaydı, 
ıbiz çolk daha yanında olacaktık. (A P. sırala
rından gürültüler) Kaldı ki, Anayasada de
ğişecek maddelerde mutabakat vardır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Anayasa 
değişikliği daha hazır değil. 

•OENOfiZ EKİNıOİ (Ordu) — Anayasadaki 
değişiklik hazır değil. 

BAŞKAN — Sayın İmer bir dakikamızı ala
bilir miyim? 

(A. P. sıralarından gürültüler) 
Efendim rica ediyorum. Yani bu tarz mü

zakere olmaz. 
Sayın İmer, bendeniz bu, çalışma şeklinin, 

münhasıran İçtüzüğe aidiyetini belirtirken; 
diğer Anayasa değişiklikleri veya reform ta
sarıları için bu çalışma sistemi uygulanimaya-
caktır, anlamında söylemedim. Hepsinde aynı 
şekilde ve aynı türde kararlar alınacaktır. 
Ama, arada başka tasarıları veya teklifleri 
ıgörüşme imkânını elimizde tutabilmiş olmak 
bakımından, o ifadeyi yaptım. Onu belirtmiş 
'oluyorum. 

Buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUİBÎ-

LAY İMER (Devamla) — Sayın Başkan; si
zin de gayet açık beyan ettiğiniz üzere, diğer
leri mevzuunda ayrıca bir karar alınacaktır, 
.olabilir; karar alınmamıştır. Karar, öncelik 
mevzuu ile ilgili olarak istenmiş, önerge o yol
dadır ve halihazırda bu önergeye bağlı olarak 
biz konuşuyoruz. İstikbale muzaf alınacak ka-
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. rarlar veya verilecek takrirler bakımından, 

.Ibiziım şu an için söyleyecek bir durumumuz 
yoktur. Onlar hususunda teklif geldiğinde, 
tellbetteki kanaatlerimizi, fikirlerimizi açıklıkla 
beyan etme durumu içerisinde olacağız. 

Bu İçtüzük teklifinin görüşülmesi, öncelik
le ele alınması teklif edildiği sırada, yaptığı
mız konuşmada da belirttiğimiz gibi; bu İçtü-

, züğün hazırlanmasında Partimiz de temsil 
edilmiştir. Bu İçtüzük değişikliği, Meclis Baş
kanının başkanlığında 20 ay gibi bir zaman al
mıştır. 

Yine bu İçtüzük değişikliği, geçen defa de
ğişen Anayasa hükümleri arasındaki «genso
ru» müessesesi mevzuu ile ilgili olarak, burada 
teklif sahibi olarak imzaları bulunan ve par
tileri adına Meclis Başkanı ile berafber İçtü
zük teklifini, Anayasa Komisyonuna geliş şek
liyle hazırlayan komisyonda bir bekleme du
rumu hâsıl olmuştur. Bu suretle görülmekte-

. dir k i ; İçtüzüğün, Anayasa ile açık bağı var
dır. 

Diğer taraftan bu İçtüzüğün içerisinde, 
Plân ve Bütçenin birlikte görüşülmesi gibi bir 
mevzu da yardır ki ; bu da Anayasa değişikli
ğine vabestedir. 

Şimdi ibu durumlar olmadığı takdirde... 
BAŞKAN — Sayın İmcr... Sayın İıner... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
* — Arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN •— Sayın İmer. bir hususu hatır
latmak istiyorum : 

Yüce Heyetimiz, İçtüzük çalışmalarının ön-
' çelikle görüşülmesini kararlaştırmıştır 
• SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, hatibe niçin müdahale ediyorsunuz? 

BAŞKAM — Bu itibarla.. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz kese
rek izah tarzı ne zamandan beri başladı? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bir 
dakika, efendim. Şimdi ben hatiple konuşuyo
rum. Müsaade eder misiniz? 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Böyle bir 
usul yok. 

BAŞKAN — Sizin bu tarzda müdahalenize 
ıhiçbir usûlde yer yok. 

Sayın İmer, bahis konusu önerge: sadece 
çalışma saatlerimizi ilgilendiren bir önerge-

, dir. Ona hasren görüşmenizi rica ediyorum. 
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Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 

— Sayın Başkan, biraz evvel müdahalede bu
lunan arkadaşımıza ikazda bulundunuz. Şu 
hususu zikredeyim : 

Burada Meclisteki mevcut milletvekilleri
nin her birisinin kendisine has bir konuşma 
tarzı ve üslubu vardır; sözlerinin arasındaki 
irtibat durumu vardır. Şahsen bunu size rica-
en hatırlatmak isterim. Sözlerimin arasına bu 
şekilde ikazlarla girildiği takdirde, aradaki 
ittıradı kaybetmek durumum ve bu suretle 
(buradaki konuşmamda birtakım uzamaların 
meydana gelmesinden peşinen sizden ve Mec
listen özür dilerim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim, 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 

— Biz burada «devamlıllık» müessesesini 
konuşuyoruz. «Devamlı olarak İçtüzük görü
şülsün» diyoruz. Sayın Başkan Anayasada, 
İçtüzük ile ilgili birtakım değişiklikler icafbe-
deceık; ıbunlar gelecek. Bu vaziyette, böyle bir 
değişiklik halinde, İçtüzük müzakerelerini 
Parıtilerarası Koımisyon ve Anayasa Komisyo-

| nu, Anayasadaki değişiklik müzakerelerini 
[ 'bitirip de /getirdiğinde, ara yerde ara vermek 
j durumunda olacak mıyız, olmayacaik mıyız? 

olamayacağız. 
I SEYFİ ÖZT'ÜRK (Eskişehir) — Yok İç-
I tüzükte öyle şey, yok. 

BAŞKAN —, Sayın öztürk, rica ediyorum. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
| — Bu uzadığı takdirde, kesebilecek misiniz, 

Bunu 3 günde (bitireceğiz, diye bir karar
lılık içinde isek; eğer Meclisin çalışmalarıy-

| le ilgili 274 asıl, 6 geçici madde ile tek-
J lif sahiplerinin getirdiği; diğer taraftan 
j [Komisyonun 162 madde ile getirdiği bir 

ımevzu, bir teklif burada eğer 3 - 4 ıgünde 
veya bir haftada çıkar gibi peşinen bir karar
lılık varsa; biz de bunu bu kadar acele çıkart
mamak gibi bir kararlılık içerisindeyiz. (D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Yangından 
mal mı kaçırıyoruz? (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Çanakkale) — İç
tüzüğü 11 senedir çıkartamadık. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — B i r mad-
j desini dahi çıkartamazlar. 
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MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
— özür dilerim. Bu güne kadar Meclisteki 
yapmış olduğum konuşmalarda, konuşma tar
zımı ve bu husustaki ifade tekniğimi arkdaş-
larım gayet yakından bilirler. Ama, bir mev
zuda eğer burada bir öfke varsa bu, şahıs de
ğil bağlanılan ve mukaddes olan fikir öfkesi-
dir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Fikir 
öfkesine saihibolmayanlar, fikirden yoksun in
sanlardır. (A. P. sıralarından «anlaşılmayan 
'müdahaleler») 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim,, rica 
ediyorum.. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
— Bu vesile ile burada şu ciheti arz etmek is
terim ki, bizim, gerek öncelik meselesinde, 
ıgerekse burada devamlılık; meselesindeki has
sasiyetimiz ve Anayasa değişikliğinin bundan 
önceki İçtüzük mevzuundan daha önce görü
şülmesini arzu etmemizin sebebi; hiçbir zaman 
Anayasada herhangi bir değişiklik getirile
cek ve bir partinin geçen defa sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi, gülümseme ile karşılığını bul
duğu, şeklindeki bir madde ile ilgili değildir. 

Daha açığını söyleyelim; partilere yardım 
mevzuu, Partilerarası Komisyondaki Anayasa 
değişikliği meselesinde tam bir mutabakat ha
linde hükme bağlanmıştır bugün için. 

Bu şartlar altında biz eğer bu mevzuda en
dişeye düşüyormuş gibi bir kanaat içerisine 
gelmiş ve bunu bizden başkaları söylemiş ise, 
onlar bu mevzudaki mutabakatı tatbik edip 
etmemek mevzuunda tereddütlü durumda ol
duklarını izah etmiş olurlar. Biz, değil.. Biz, 
partilerarasmdaki mutabakata varılan bir 
maddenin çıkıp çıkmamasını düşünmeyiz. 
Ama, böyle bir şeyi düşünüyorsunuz diyenler 
evvelâ kendilerinde bu mutabakata varılan hu
susta yarın bir değişiklik mevzubahis olup ol
mayacağı noktasını kendilerine sormalıdır
lar. Acaba böyle bir düşünceleri var mıdır, 
Ibıöyle bir değişiklik düşünceleri var mıdır... 
Kendisinde olmayan bir değişiklik, mutaba
kattan caymamak düşüncesini başkasına da 
izafe etmek, zannediyorum ki, partilerarası 
komisyonlardaki centilmenlik anlaşmasının 
hükümlerine uygun değildir. 

Biz, burada İçtüzükle ilgili olarak birta
kım hususlarda muhalefet ediyor ve aleyhte 
konuşuyorsak, bu, bizim mutabakata varma

dığımızı ifade ettiğimiz bir mevzu ile ilgilidir. 
Biz, mutabakata vardığımız bir mevzu etrafın
da, onun aleyhinde konuşma durumu içerisin
de değiliz ve zihinlerde bu yönden bir teşev
vüş. uyandırmak kanaatini de asla taşımış de
ğiliz. Biz siyaseti birtakım art düşüncelerin 
mahsulü olarak kabul etmiyoruz. Kapalı oda
larda bir türlü, komisyonlarda bir türlü, He
yeti Umumiyede bir türlü, milletin önünde 
»bir başıka türlü konuşmayı siyasetin değil, si
yasette gayriahlâkiliğin bir unsuru olarak 
ıgönmekteyiz. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın İmer, bir dakikanız kal
dı efendim, tamamlayınız lütfen. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
— Muhterem Başkan, zaman kayıtları ile el-
b etteki bağlı 'bulunmaktayım;' ama, bugüne ka-
darki Meclis tatbikatının verdiği örnekler 
muvacehesinde, eğer bilinen müddeti sözlerimi 
bağlamak bakımından 'biraz geçmiş olursam 
müsamahanızı, bugüne kadarki tatbikata da
yanarak rica edeceğim, bunu hem sizden, hem-
de kıymetli milletvekillerinden istirham ede
ceğim. 

Mulhterem arkadaşlarım, bir hususu iyice 
bilmek lâzım. Şahıslarımız ayrıyız. Ben bura
da Konya Milletvekili, Kuibilây İmer sıfatı ile 
değil, bunların hepisi içerisinde olmakla bera
ber bir partinin grubunun görüşünü ifade sa
dedinde konuşuyorum. Bu bakımdan sözleri
min ifade ettiği mânâ burada ortaya koydu
ğum fikirler .bu tarafları ile ele alınmak ica-
becler. Benim, - özür dilerim - burada bunu söy
lemiş olmam bile abestir ama, mecbur kaldı
ğım için ifade zaruretini hissetmiş bulunmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ölçülerle biz 
grup olarak Anayasanın İçtüzükten sonra gö
rüşülmesini, bu memleketin yüksek menfaatle
ri bakımından hiçbir kimseye yaranmak veya 
hiçjbir kimsenin lehimizde aleyhimizde konuşa
cağını düşünerek değil, milleti, vatanı ve Dev
leti düşünmek suretiyle hareket ederek: burada 
iddia ediyoruz ve bu iddia içerisinde diyoruz ki ; 
haklı gördüğümüz bu görüşü, bu tutumu, bu 
İçtüzüğün Anayasadan sonra görüşülmesi yo
lunda İçtüzüğün bize verdiği imkânlar içerisin
de bunu tediye etmek yolunda her türlü fer-
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dî ve grup çalışması yapacağımızı, diğer par
tiler içerisinde nasıl bir başka yolda kararlı
lık mevcut ise, bizim partimizin de tam mevcu-

, du ile bu kararlılık içerisinden hareket edece
ğinden emin olmanızı tekrar ve hassaten be
lirtir, hepinize saygılarımı sunarım 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Adalet 
Partisi Grubu adına Mıiude söz istiyorum efen
dim 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Ali 
N.aıillıi Erdem buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA AL t 
NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, de-
ğerlli milletvekilleri; 

'öncelikle illgiliı önerinin kabulünden sonra 
Başkanlık Divana sayın Kâtip üye' tarafından 
muhterem heyetinize bir hususu kıraat etmek 
suretiyle heyetinizin bilgilerine sundular. Bu, 
(çalışma süreleriyle ilgili olan kısımdı. Bunun 
üzerine iki arkadaşımız çalışma süresinllın nasıl 
tanzim edildiğime mütedair olan bu görüşün 
aleyhinde konuşmalarda bulundular. 

Sayın Meclis Başkanımın! riyasetinde yapılan 
toplantıda dört madde halinde toplanan ve sa
yın Başkan tarıafıından biraz evvel okutulan hu
sus 'ikinci maddeyi ıteşkil etmekte idi. Bütün 
grup başkanlvekili arkadaşlarım, günlerin ve za
manın tanziminde mutabakatları olduklarını 
ifadjef ettiler. Bendeniz dahil diğer partili arka
daşlarım ıın hepiisi müddet bakımından Cumar-

. tesi, Pazar bar'ilç, haftanın her .güınü saait : 10.00 
- 13.00, 15.00 - 19.30 arası Meclis müzakereisin-
de mutabakatları olduğunu bildirdiler. 

iSaym Meclis Başkanı önündeki yazıya bunu 
madde halline getirirken şöyle ifade etti, dedi 
k i ; «takvim olarak İçtüzük değişikliğini ilk ön
ce öngördüğümüz içıin bu defa yapılacak oyla
mada bumu evvela oya vazedeceğiz, ancak bun
dan böyle takvimde yer alan diğer konular gel
diği zaman sizleri tekrar buraya davet cltmefc-
sizin, sizlerin tekrar yanıma gelmenizi rıica et
meksizin bendeniz önergeyi hazırlayacağım, sa
yın .grup başkanvekili arkadaşlarıma gönder
mek suretiyle sadece imzalarını rica edeceğim» 
dedi. Arkadaşlarım da «Evet» dediler. 

Şu hale .göre, zamanın nasıl tanzim edileceği 
hususunda bütün grup ıtemsilcisi arkadaşlarım 
biraz evvel ııfade ettiğim hususlarda mutabık 

«olduklarını belirttiler. Nitekim saym Başkana 
da teşekkür ederim, boniuşmasının bir ikinci bö
lümünde şimdi sizlere ifade ettiğim hususu bu 
şdkilde belirttiler. 

Neit ve açık olarak bir şeyi muhterem heye
tinize ifade etmeye mecburum. 

Değerli arkadaşOiarım, üzerinde saalt 10'dan 
başlayıp, saat 13.00'e kadar, tekrar saait 15.00 
de başf.iayıp, saat 19.30'a kadar müzakeresini is
tediğimiz tek konu İçtüzük değildir. Takvimde 
önemli mesele olarak yer almış bütün konular 
içiih bu mesaiyi kabul ediyoruz. Toprak Refor-
imu Kanun tasarısı mı (gelecek sabanleyin saat 
10.00 - 13.00, 15,00 -. 19,30. Maden Reformu mu 
gelecek, yine aynı uygulama, Petrol Reformu 
mu, Üniversite Reformu mu, Eğitim Reformu 
mu. Anayasa değişikliği m'i aynı uygulama... 
Anayasa değişikliği neticesinde çıkarılması ge
reken Devletin güvenliği ile ilgıili kanunlar mı 
aynı uygulama. Böylece ortaya koymuş olduğu
muz met ve açık husus şu; Bir salim çalışma içe
risinde önemli mesele olarak görülen hususların 
en kısa zıaman içerisinde bitmesi .geirekli oldu
ğunda mutabakatımızı bildiren Adalet Partisi 
bu müddetin en faydalı şekilde kuülantılmasında 
da mutabakat halinde olduğunu ifade eltmekte-
dir. 

Şu hale göre, arkadaşlarımın ifade ettiği gi
bi, İçtüzüğü «Yangından mal kaçırma» gibi 
sözlerin.... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Eskiden 
nerede idiniz?.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, şu İçtüzüğün çıkarılması halinin 
insaf ölçüleri içerisinde mütalâa ettiğiniz tak
dirde hangi siyasî parti grubuna bir siyasî yatı
rım istikametinde fayda sağladığını söyleyebilir 
misiniz ?. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Niye İsrar ediyorsunuz bu kadar. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — İsrarı
mızın maksadı gayet net ve açık. Diyoruz ki, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan normal 
şartlara çıkılmasında, salim bir limana ulaşıl
masında önemli meseleler olarak vaz'edilen bu 
hususların, müddeti içerisinde çıkmasında bü
tün arkadaşlarımız, uygulandığı günden bu ya
na bâzı hususların halline imkân vermeyen, za
mana bizi mahkûm eden, zamanın çalışma süre-
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sinin içerisine sokmayan ve böylece mahzurları, 
eksiklikleri boşlukları ortaya çıkan Dahilî Ni
zamnamenin yerine yapılan uygulamanın neti
cesinde bulunan eksiklikleri, boşlukları tanzim 
etmek suretiyle Parlâmentonun daha iyi, daha 
mükemmel çalışmasını temin etmeye matuftur. 
Bunun dışında hiçbir şey yok, 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Anayasa ne 
oldu!. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasa 
hazır değil.. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Arka
daşımızın bir konuşması var, güzel bir ifadedir; 
«Kapıların arkasında başka türlü konuşma, oda
ların içinde başka türlü konuşma, localarda baş
ka türlü konuşma, Meclis kürsüsünde başka ko
nuşma».. (D. P. sıralarından «Alkışlar») Alkış-
yan arkadaşlarıma hatılatırım, Anayasa üzerin
de Adalet Partisinin değişikliğe mütedair istek
leri bugünün meselesi midir, yoksa Adalet Par-

" tisinin kurulduğu günden beri ortaya koymuş 
olduğu görüşler midir?.. (Adalet Partisi sıra
larından, alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O bi
zim meselemiz Ali Naili Bey.,. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şu ha
le göre, Anayasa üzerinde ortaya konulan gö
rüşler, değişiklik teklifleri Türk kamuoyuna, 
dünya kamuoyunun bilgilerine sunulmuş, her top
lantıda, Meclis kürsüsünde, seçim sathı mailine 
girildiği zaman Adalet Partisinin bütün şahıs
ları tarafından ayrı ayrı ifade edilmiştir. 

«Anayasayı önce görüşelim» sözüne gelince: 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Partilerarası 
Komisyon kendi çalışmalarını varılabilecek bir 
nokta içerisinde henüz dün akşam ikmal ettiler 
mutabakatlarım. Bu varılabilecek bir noktadır • 
oraya varabilmişler. Bütün arkadaşlarım bilir
ler ki, evvelâ Anayasanın değişikliğe tabi tutu
labilmesi için; yeterli olan imzanın tanzim edil
mesi ve bunların Meclis Başkanlığına verilmesi; 
ondan sonra Muhterem Heyetinizin ıttıla kesbet-
mesi ve aradan yine Tüzükteki belli müddet 
geçtikten sonra Meclis müzakerelerine gelmesi 
icabeder. Bu müddet normal, rahat, bütün siz 
değerli arkadaşlar bilirsiniz ki, normal 10 günü 
gerektirmektedir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çar
şamba günü bitiyor hepsi. 
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I ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ya eli-
I nizde kaleminiz, kitabınız; ya elinizde mevcu-

dolan İçtüzük mevzuatınız yok. 
MEHMET KILTÇ (Gaziantep) — Öğretsc^ 

ne. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sizin de 

geciktirmek arzunuz var da onun için. 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Anayasa 

değişiklikleri sabote ediliyor. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen 

karşılıklı görüşmelere yol açmayınız. Buyurunuz 
Sayın Erdem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Gerçek
ten 10 günlük bir zamanın Parlâmento çalışma
ları içerisinde bir başka mesele ile doldurulma
sına, elimizde hazırlanmış bulunan takvimde 
önemli meselelere hasredilebilmiş olsa, bunun 
yadırganacak yönü olmayacaktır. Ama, bu 
10 gün, sayın arkadaşlarımızın beyanlarına il
tifat ettiğimiz takdirde, önemli olarak görülen 
meselelerden çok, Parlâmentonun diğer garni
tür mahiyetinde demiyeceğim; ama bugüne göre 
önemli olmayan meseleleri ile dolmuş olacaktır. 
Bunun zannediyorum ki, faydası hiçbir arkada
şa yoktur; Parlâmentoya da yoktur. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarım, Anayasa ko
nusunda, İçtüzüğü etkileyeceği noktasından 

hareket etmek suretiyle, Anayasaya öncelikle 
bir müzakere zemini hazırlayım tarzındaki dü
şünceleri, bugüne kadar gerek Sayın Meclis 
Başkanının riyasetinde yapılan toplantılarda, 
gerek iki defa bu kürsüde yapmış oldukları ko
nuşmalarda bir ciddî gerekçe ortaya koyama-

I mışlardır. 
Bu itibarla, Sayın Meclis Başkanının baş

kanlığında yapılan toplantıda karara bağlanan 
ve şimdi Muhterem Heyetinizin ıttılaına sunu
lan çalışma günlerinin tanzimine mütedair öner
genin kabulünü Muhterem Heyetinizden rica 
ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu söz istiyorsu
nuz. Hangi hususta bana belirtir misiniz efen
dim, size izafe edilen?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efendim, 
Sayın Erdem daha önce Sayın Meclis Başkanı
nın başkanlığında yapılan toplantıda kabul 
ettiğimiz bir hususun burada aleyhinde olduğu-

I muz, karşı çıktığımıza dair... 
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BAŞKAN — Hangi husus onu belirtir -misi
niz efendim?... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Devam
lı müzakere konusu. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Durakoğlu, Mec
lis Başkanlığından aldığımız yazının bir parag
rafını okuyorum ben size; burada diyor ki, 
«Madde 2. Takvimdeki konularda Anayasa 
değişikliği ve İçtüzüğün görüşülmesi, her konu
da ayrı ayrı karar almak kaydıyle Cumartesi, 
Pazar hariç olmak üzere şu şu saatlerde aralık
sız görüşmeye devam edilmesi hususlarında par
ti grupları mutabık kalmışlardır.» diyor. Sayın 
Erdem bunu tekrar ettiler. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Tamam 
efendim, ben de onu okuyacağım benim de elim
de efendim. Bunun buraya da şâmil olduğunu 
iddia ediyorlar efendim. O bakımdan... 

BAŞKAN — Yani şunu öğrenmek istiyorum, 
talebinizi daha açık hale getirmek için, anlaya
bilmek için? İçtüzük görüşmelerinin devamlılı
ğı konusunda Sayın Meclis Başkanının başkan
lığında yapılan toplantıda C. H. P. adına toplan
tıya katılan sayın temsilciniz bu görüşte değil 
mi idi efendim?... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efen
dim onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bu görüşte mi idiniz? (Gürül
tüler) Efendim bir dakikanızı rica ediyorum an
laşalım önce biz. Şimdi efendim Sayın Naili 
Erdem bu şeyi tekrar ettiler. Size başka bir 
görüşün izafe edildiği iddiasında iseniz bu top
lantıda böyle bir şeye katılmadık demeniz lâ
zım ki ben size söz verebileyim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katıl
madık değil efendim, katıldık. Biz devamlı mü
zakerenin de taraftarıyız. Ama, anlaşma konu-
larıyle anlaşılamıyan konular var. Bir centilmen 
anlaşmasının mevcudiyeti iddia ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu biliyorsunuz 
şu müzakeremiz münhasıran Meclisin çalışma 
saatlerine dair; önerge ona ait. Onun içerisin
de... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkanım 95 nci madde gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Efendim anlıyorum da... 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bir ha

tibin konuşmasında ileriye sürdüğü mütalâanın 
hilâfına bir fikir isnat olursa sataşmadır, söz 
verilir. Takdir size aittir. 
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BAŞKAN — Sayın Durakoğlu anlıyorum da, 
ben önce isteğinizi bir vuzuha kavuşturmak isti
yorum kendi yönümden; sizin yönünüzden de
ğil. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efen
dim o kadar vuzuh istiyorsunuz ki konuşmama 
lüzum kalmıyor. Lütfederseniz açıklarım. 

BAŞKAN •— Sayın Durakoğlu münhasıran 
bu önerge üzerinde olmak kaydıyle buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Münha
sıran efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; evvelâ bir üzün
tümü arz etmek mecburiyetindeyim. Bu Yüce 
Mecliste, özellikle Sayın Başkanın başkanlığın
da yapılan toplantıların gizli olmadığını iddia 
etmek öyle zannediyorum ki hiç kimsenin aklı
nın köşesinden bile g.eçranez. Gizli toplantıların, 
değil söylenen sözlere başka mânalar atfetmek, 
jestler, mimiklerle beraber burada nakledildi
ğini görmemin üzüntüsünü arz ©denek sözlerime 
başlıyorum. 

Şimdi konu nedir arkadaşlarımı ? 

Sayın Başkan, yapılan toplantıdan sonra ba
sma bir açıklamada bulundu. Bu açıklama 3 
maddeliktir. Anlaşma sağlanan konularda de-
vaımlı müzakere usulünün yapılacağı karar al
tına alındı. Biraz önce yaptığım konuşmada da 
reformlar konusunda yapılan müzakerelerin de
vamlı müzakere usulü olması yolunda muvafa
katimiz olduğunu arz ettim. Anlaşma sağlanma
yan, yani centilmen anlaşmasının dışında kalan 
hususlarda da devamlı müzafcere usulünün, «Na
sıl olsa kabul (edilmiştir, ister anlaşma sağlan
sın, ister sağlammamış olsun; devamlı müzake
re usulünü kabul ettiniz ya biz hepsine de teş
mil 'ederiz» yolunda bir beyan zannediyorum 
mantığa aykırıdır. Bu âdeta geçen gün gene 
Sayın Ali Naili Erdem'in, alelacele bu teklifin 
imüzaikeresinin yapılması diye apaçık beyanımı; 
«Efendim bu teklife nasıl alelacele hazırlanmış 
denilir 14 ayden beri hazırlanıyor; böyle bir 
söz söylenir mi?» gibi mamtıik zorlamalarının 
tabiî sonucudur. Biz, bir kere reformlar gibi 
bu memleketin büyük davalarının ıele alınması
nın yıllarca savunan kişiler olarak, devamlı mü
zakere yoluyle şu Meclisten çıkarılmasının en 
büyük iştiyakını, hararetini taşıyan insanlarız. 
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Bu konuda zıerre kadar tereddüdümüz yoktur. 
Bu konuda fikrimizi açıklaımışız. Ama, bir top
lantıya gediyoruz, bu toplantıda bir konuda ka
rar veriyoruz. Verdiğimiz (karar, devamlı mü
zakere kararıdır. Devamlı müzakere kararı tak
vimde yer alanlar içindir. Takvimin dışında bı
rakılması, 2 partinin ımuhalefetiyle takvimin 
dışında bırakılmış olmasına rağmen, takvimle 
sokarak «Centi'lınuen anlaşmasının içindedir» 
diye mütalâa «dip, devamlı müzakere içinde, 
«Yalnız reformlar için değil, İçtüzük için de 
varittir.» demek, bütün bu gerçekler, basma ve
rilen beyanat ve Sayın Başkanın kendi eliyle 
yazdığı bildiriden de açık (bir şekilde belli ol
maktadır. 

Centilmen anlaşması arkadaşlarımı ya var
dır, ya yoktur. Varsa şümul bellidir, reformlar 
içindir, Anayasa içindir. Bunlar açıktır. Onun 
dışında anlaşma sağlanmayan konularda anlaş
ma sağlanan hükümlerden istihraç ile mütalâa
lar çıkarıp, mantık zorlamalarına gidip itham 
ıeden kişiler hiçbir zaman bir şey kazanmazlar, 
ama çok şey kaybederler. 

iSaygılar sunan/m. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim okunan önergeyi.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan çoğunluk yoktur.. (Grürültüler ve 
A. P. sıralarından '«yuh» sesleri). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz (efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, tespit ettiğimiz sa

yın üyelerle birlikte çoğunluğumuzun olduğu an
laşılmıştır. Birleşime devam ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler... Kabul -edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oyunnza sunuyorum. Raporun okunmasını iste
yenler... İstemeyenler... Okunmayacaktır. 

İçtüzüğün tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum': 

Bu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Ahmet Durakoğlu söz istemişlerdir. 
(A. P. sıralarından «Yoklamaya katılmadı, yok 
yok» sesleri ve gürütüler.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yüzü kı
zarsın, dinlemek de istemiyoruz. 

(Cengizhan Yorulmaz, Veli Mete Bakirli, 
Orhan Okay, Abdullah Naci Budak ve Abdul
lah Baştürk ayağa kalkarak çoğunluk olmadı
ğını iddia ettiler.) 

BAŞKAN — Efendim zapta alayım; efen
dim; riea ediyorum. Sayın Yorulmaz, Sayın Ba
kirli, 'Sayın Okay, 'Sayın Budak ve Sayın Baş
türk çoğunluk olmadığı iddiasıyle yoklama is
temişlerdir, yoklama yapılacaktır efendi/m.. 
(Gürültüler ve «yuh» sesleri). Rica ediyorum 
efendim, rica ediyorum.. (Gürültüler) Rica edi
yorum efendim... 5 sayın üyenin de İçtüzüğe 
göre çoğunluk yok iddiasına hakları var. Yok
la/ma yapılacaktır efendim.. (Gürültüler). Efen
dim yoklamayı yapamıyorum bana mâni oluyor
sunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan bu Meclisin çatısının altında 

«yuh» deniyor ıdikkat buyurun rica ederim. 
BAŞKAN — Efendim o söz söyleyene aittir 

rica ederim. («Yuh1» sesleri). Rica ederim Sayın 
Yorulmaz. 

CENGİZHAN YORULMAZ-(Ankara) — Sa
yın Başkan İçtüzük hakkını kullananlara nasıl 
yuh denir iSaym Başkan?.. Daha ağırım vıermek 
kudretini haiziz, aıma bu çatının altında olmaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum 'efendim..- Efen-
diım bu tarz sözler sahiplerine aittir, Meclisimi
ze yakışmaz efendim. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim, bir şey 
imi buyurdunuz? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Seni kim 
diiüleyecıek ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durakoğlu. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — İSaym 
Başkan, 3 saattir vakit kaybediyoruz. 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayanların 
Meclis çalışmasına katılamayacağı hakkında 
bir kural mı icadedeeeğim efendim? 

Buyurun iSayın Durakoğlu. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Dinlemek de is
temiyoruz. 

BAŞKAN — Dinleımek istemiyorsanız dışa
rıya buyurun. 

Buyurunuz Sayın Durakoğlu. 

III. — YOKLAMA 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Vakit 
kaybediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Buldanılı, vakitleri siz 
kaybediyorsunuz beyefendi, bir şey yapmıyor
sunuz ki. 

Buyurunuz efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 

ADINA AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, saym milletvekilleri; 

Varlığımı ispata hiç ihtiyaç duymayan bir 
insanım. Eğer iş, hicap duyma meselesine ge-
lrise herkes fiilinden hassasiyeti diereeesinde hi
cap duyar, bundan da herkesin müsterih olma
sı lâzım. 

Millet Meclisi İçtüzüğün üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz et
meye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa'inn 85 nci 
madesi, Yasama Meclislerinin İçtüzüklerini ken
dilerinin yapacağını ifade eder. 19:61 yılından 
beri bu konuda Yüce Mecliste İçtüzük çalışma
ları hemen her dönemde ısrarla yapılmıştır. Ni
tekim Birinci Dönemde hazırlanan metin görü
şülme imkânını bulamamıştır. Daha sonraki. 
dönemde hazırlanan metin de yine aynı sonuca 
varmıştır. Bu defa İçtüzük çalışmaları yine ih
mal edilmemiş, üzerinde 16 ay süren bir zaman 
zarfında çalışmalar yapılmıştır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 
bu çalışmalara devamlı surette katılmış, görüş
lerimizi ifade etmiş ve katkıda bulunmuşuzdur. 
Gönül isterdi ki, bütün partilerin mutabakatı 
çerçevesinde bu hazırlanan metan Yüce Meclis
te müzakere konusu olsun ve en iyi örnek ola
rak Yüce Meclisten çıksın. Değil bugünün, ya
rının da doğacak ihtimallerini bertaraf edecek, 
zaman kaybını önleyecek bir şekilde müzakere
lerin selâmetle idaresinde en önemli unsur ola
rak Yüce Meclisten çıksın. 

Ancak, başından beri bu konuda yapılan 
müzakereler de göstermektedir Ki; bu yola gir
mek imkânı hâsıl olmamıştır. Bu konuda şu 
veya bu partiyi suçlamak aklımızdan bile geç
mez; fakat yurdumuzun en önemli meseleleri
nin mevzuubahsolduğu yerde, ehemmi mühime 
tercih etmek durumunda kaldığımızı da hiç 
kimse inkâr edemez. 

Bizim bugüne kadar olan İçtüzük konusun
daki müzakerelerde takındığımız tavır, memle-
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ketin yüksek menfaatlerinin ve demokratik re
jimin yarınını teminat altına almak yolunda, 
hattâ hak ve özgürlüklerin kısılmaması yolunda 
mevcut kaygılarımızı bertaraf etmek için ve 
bu hedefe yönelen İçtüzüğün faydasını, önemini 
çok aşan bir davranışın eseriydi1. 

Bir kere, bir hususu kesinlikle arz etmek 
isterim. Bu sözlerimle Millet Meclisinin bir İç
tüzüğe kavuşması lüzumunu kabul ettiğimi ifa
de etmek istiyorum. Bunu biz başından bıeri-
kabul etmişizdir. Ancak, bizim bu davranı
şımızın, bu içtenlikle ifademizin aksine bâzı 
davranışlara şahidolduk. Bu da, mademki İç
tüzüğe taraftarsınız, her zaman görüşülmesine 
taraftarsınız öyle ise, sonucunu çıkaran bir dav
ranıştı. 

Aziz arkadaşlarım, iki şeyi birbiriinden kesin
likle ayırmak lâzımdır. Bir koınuya taraftar 
olmak ayrı şeydir, o konunun münhasıran mu
ayyen günde müzakeresinin yapılmasına taraf
tar olmamak ayrı şeydir. Bu iki hususu kesinlik
le birbirinden ayırdıktan sonra, kimin ne mak
satla hangi davranışa girdiğini anlamakta güç
lük çekecek insanın çıkacağını tahmin etmiyo
rum. 

İçtüzük müzakereleri nedeniyle bir konuya 
daha temas etmek zaruretini duyuyorum. O da 
hemen hemen biroç.k parlâmentolarda, birçok ço
ğunluk gruplarının içine düştüğü bir ruh haleti 
vardır. Zannederler M, bu çoğunluk, değişen her 
dönemde değişmez bir vasıf alacak hattâ arta
cak, eksilmeyecek. Bu düşünce ile hareket 
eden basireti, aklı birinci plânda tutanların 
yapacaklarını değil de, sadece bu vehmin te
siri altında tuhaf davranışlara girmekten ken
dilerini geri tutamazlar. Bu birçok memleket
lerde, birçok parlâmentolarda görülen bir ger
çektir. Çoğunluğa sahibolanlar, bizim istedi
ğimiz gibi olur derler. Kendi istedikleri gibi yap
manın çabasına girerler, birçok şeyleri yapar
lar, ama hesaplarının çok kısa yarınlarda ta-
mamiyle aksinin çıktığına da şahit oldukları 
zaman, ortaya çıkan durumda müsebbip ve fail 
aramak için onun bunun yakasına sarılırlar. 
Bizim çoük yakın geçmişimiz bunun ibr.etamiz 
örnekleriyle doludur. Koca tarih bu vehme 
kendisini kaptıranların ne derece yanıldıklarını 
çeşitli misallerle göstermiştir. 

Bu mâruzâtımdan sonra İçtüzüğün getirdiği 
hükümlerle, Anayasa arasındaki irtibat üzerin-
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de duracağım ve Anayasa Komisyonundan gel
miş olmasına rağmen, mevcut İçtüzüğün Ana
yasaya taban tabana zıt, kelimenin altını çize
rek söylüyorum, taban tabana zıt bükümler ta
şıdığını izah etmeye çalışacağım. 

Göreceksiniz ki; bu İçtüzük içinde Anaya
sanın gayet sarih hükmüne rağmen yer almış 
olan maddeler vardır. Ve yarının tatbikatı bu 
maddelerin ne derece adaletsiz olduğunu çok 
kısa sürede ispat edecek mahiyette hükümler 
vardır. 

Evvelâ, gördüğümüz bu hükümlerden çıkar
dığımız bir sonuç var. Halen yürürlükte olan 
İçtüzüğün 37 nci maddesi, bir komisyonun ken
disine havale edilen 'işi evvel emirde Anayasa
ya aykırı olup olmadığı konusunda tetkik eder, 
ondan sonra incelemeye basılar. Mevcut olan 
hükümlere bakıyoruz, getirilen hükümlere bakı
yoruz, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre bu tek
lifin Anayasaya aykırı olup olmadığı yolunda 
Anayasa Komisyonunun bir tetkik yapıp yap
madığını incelediğimiz zaman vardığımız sonuç 
şu oluyor : 

Anayasa Komisyonu incelediği bu teklifi ne 
dşin başında, ne de sonunda Anayasaya uygun 
olup olmadığı konusunda bir tetkike tâbi tut
mamıştır. 

Anayasanın 85 nci maddesi gereğince; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, ça
lışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hü
kümlerine göre yürütürler» Yine aynı madde,. 
«İçtüzük hükümlerini, siyasî parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarım sağlayacak yolda düzenle
nir» der. 

Bu açık hükme rağmen Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının teklifinin teşkilinde, teklifin 
getirdiği hal tarzı açık bir şekilde Anayasanın, 
arz ettiğim. 85 nci maddesine aykırıdır. Tekli
fin, Başkanlık Divanının teşkiline dair hükmü 
tetkik edildiği zaman, demokratik icapların bu
gün bulunmayan ve fakat yarının getirmesi 
muhtemel bulunan ve Meclisin teşkil tarzı ile 
yani aritmetiği ile şekillenmesi mümkün olan 
durumlar için hal tarzı getirmekten çok uzak 
kalmıştır. Maddeleştirilen hususların hemen hep
sinde galip, olan ve birinci plânda nazara alman 
ihtimalin, bugün içinde bulunduğumuz Meclis 
aritmetiği olduğu görülmektedir. 

Bu nedenledir ki, teklif bugünün ihtiyacını 
belki karşılayabilir, ama yarının doğması muh
temel koşullarında uygulama yeteneğini bünye
sinde taşımaktan uzaktır. 

Anayasanın 85 nci maddesi, kuvvet oranları
nı Meclisin bütün faaliyetlerinde ve özellikle 
Başkanlık Divanında sağlamayı esas tutmuştur. 
Burada oranı sadece aritmetik bir oran olarak 
kabul etmeye imkân yoktur. Kaldı ki ; öyle ka
bul etsek dahi oran artı adalet (oran + adalet) 
şeklinde kabul etmek zarureti vardır. Adaletsiz 
bir oranın Anayasanın istediği oranı sağladığını 
•iddia etmeye imkân yoktur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, *arz ettiğim bu du
rumu bir rakamla tespit ettiğim zaman göre
ceksiniz ki, teklifte getirilen hüküm Anayasaya 
demin arz ettiğim ifade ile açık bir şekilde ve 
taban tabana zıttır. Teklifin 11 nci maddesi ve 
9 ncu maddesi üzerinde durmak istiyorum: 
Teklifin 9 ncu maddesine göre Başkanlık Di
vanında 4 Başkanvekilliği olacaktır. 11 nci 
maddeye göre de; bu 4 Başikanvekilinin 2 adedi 
Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunlu
ğuna sahip siyasî parti 'grubuna ait olacaik ve 
ondan sonra loran, en yüksek olanından başlaya
rak sıra ile dağıtılacaktır. 

Burada bir husus üzerinde bilhassa dur
mak istiyorum. Yalnızıbaşına 9 ncu maddeyi 
veya yalnızbaşma 11 nci maddeyi ele aldığı
nız zaman farklı (sonuçlara gidersiniz. Ama 
9 ncu maddenin 4 rakamını, 11 nci maddenin 
de bu 4'ün dağılış rakamını esas tutarak arz 
edeceğim hususları değerlendirdiğiniz zaman 
göreceksiniz ki, 85 nci maddenin Başkaııkik Di
vanının teşkilinde siyasî parti gruplarının kuv
vetleri oranında Divana katılmaları hükmü ye
rine getirilememektedir. 

Şimdi, rakamla bunu ifade etmek istiyorum. 
Bir tarafta (A) partisi var, 226 üye ile temsil 
ediliyor. Teklifin 11 nci maddesine göre (A) 
partisine 2 Başkanvekilliğini vereceğiz. Çünlkü, 
226 sayın üye ile temsil ediliyor, (A) partisi. 
Diğer tarafta 200 üye ile temsil edilen (B) par
tisi var. Teklifin 11 nci maddesine göre 200 üye 
ile temsil edilen (B) partisine de 1 Başkanve
killiğmi vereceğiz. Yüce Meclisin bir tarafında 
da 10 üye ile temsil edilen (C) partisi var. 
Şimdi bu 4 Başkanvekilliğmi dağıtırken 10 üyeli 
(C) partisine de 1 Başkanvekilliği vereceğiz ve 

— 445 — 



M, Meclisi B : 14 6 . 12 . 1972 O : 2 

ondan sonra da rahat bir şekilde ve göğsümü
zü gere gere diyeceğiz İki; Anayasa'nın 85 nci 
maddesine göre kuvvetleri «oranında siyasî par
ti 'grupları Başkanlık Divanına katıldılar. Buna 
inanacak ıkişi aramak ve bulmak zannederim 
çok güç olacaktır. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Nerede var 
böyle bir grup? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, bugün olmazsa yarın olur. Bugünü mad-
dcleştirmiyoruz, istikbali maddeleştiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özer, rica ediyorum mü
dahale etmeyiniz. 

AHMET DÜRAKOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, nispetlere vurduğumuz zaman 
% 200 fazlasına verdiğimizi, ;% 200 noksanına 
da aynı nispet dahilinde veriyoruz ve 85 nci 
maddenin oranını burada sağladığımızı da iddia 
ediyoruz. Saym arkadaşım da diyorlar k i ; «Ne
rede 200 kişilik grup?;» Biz 1973 seçimlerinde 
neticenin ne 'olacağım Toilmiyoruz ama, bir Ike-
hânet sahibi olmadığımızı da göğsümüzü gere 
gere iddia edebiliyoruz. Fakat sayın arkadaşım: 
«Biz biliyoruz» diyerek bizim iddia edemediğimiz 
hususta kehânet sahibi bulunduklarını da ifade 
buyuruyorlar. Fikir sayarsak hürmetimiz baki
dir. 

Sayın arkadaşlarım; kanunlar bugünün ih
tiyaçlarını karşılamak için yapılmazlar, tüzük
ler bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için ya
pılmazlar. Nitekim Komisyonda hâkim olan ka
naat de; bugünün şartları yarın da değişmeye
cek, öbür gün de değişmeyecek, 4 yıl sonra, 
8 yıl sonra, 12 yıl sonra da değişmeyecek 
sekilinde idi ve bu Ikanaat ile hareket edil
miştir. Yarının 'getireceği ihtimalleri bilebilsey-
dik, öyle zannediyorum ki, bugünün mahzurla
rını ortadan kaldırmaya çalıştığımız vasata 
gelmezdik. Bunu da kabul buyurun. Bu sebeple 
yarın gelecek ihtimalleri hesaba katmak zaru-
ıretin deyiz. 

• Ayrıca bir hususa daha önemle işaret etmek 
isterim ki; maddenin tanzim tarzından da bu 
açık bir şekilde görülmektedir. Divana katılıma 
sadece bir Divan Kâtibi üye ile de sağlanmış 
oılmaz. Kuvvetlerin oranı Divanda inikas ede
cek. Kuvvetlerin oranı Divanda 1 Kâtip üye 
veya 1 İdareci üye ile inikas etmesin de, bir 
büyülk partinin, hattâ çoğunluk partisinin ya

nında, onun kuvvetine çok yakın, fakat çoğun
luk partisi olamayan partinin imkânlarının ni
hayet noksan olan nispeti ne ise o nispette 
Başkanlık Divanına katılması mevzubahistir, 
böyle lolunca da, Başkanlık Divanına katılmayı; 
«münhasıran üyesi var, tamamdır» diye bir 
hükme bağlamaya imkân yoktur. 

Başkanlık Divanının fonksiyonunu katıl
ma ile birlikte, beraber mütalâa etmek lâzım
dır. Başkanlık Divanında yönetime katılma da 
vardır. Yani Meclisimizin sayın Başkanı yerine 
müzakereleri idare eden Başkanvekilleri temsil 
edildikleri, bağlı bulundukları partilerin tem
silcileri değillerdir, oraya seçildikten sonra. 
Ama Başkanlık Divanında kayıtlı oldukları 
partinin kuvvetini orada bir oran içinde temsil 
ederler. Öyle ise, yönetimde de söz sahibi ol
maları lâzımdır. Şimdi, 4 Başkanvekilliğini 
2'ye indirir, hattâ l'e indirir (Başkan seçimi
nin de ne olacağı belli değildir, parti kaydı 
aranmaksızın yapılacaktır.) salt çoğunluğa sa-
hibolana verirseniz, diğer parti gruplarının 
Divanda l 'er idareci üye veya kâtip ile temsil 
edilmiş olmaları oranlar içinde mütalâa edildiği 
zaman haklı görülse dahi Başkanlık Divanm-
daki yönetime katılmamaktan dolayı gene de 
Anayasanın 85 nci maddesine aykırı bir hal 
ortaya çıkar. 

Şiımdi bu maJızur nereden geliyor? Bu mah
zur; getirilecek hükümde takibedilecefc yolun 
uygun olmadığından ileri geliyor. Burada galip 
vasfa itibar edilmesi lâzımgelir. Galip vasıf 
nedir? Galip vasıf; Meclis aritmetiğinin de
ğişken oluşudur. Bir seçimde Meclisin bir ta
rafında salt çoğunluk bulunmayabilir de. Nite
kim, 11 nci madde bir nebze salt çoğunluğun 
bulunmadığı zamanda durumu idare eder hü
küm getirmektedir. Salt çoğunluk yoksa, tabi-
atiyle oranlar nispetinde dağıtılacaktır üyelik
ler, ama adede bağladığınız zaman, yani de
ğişken vasfa itibar etmez de katı bir sayıyı 
o değişken vasfa uydurduğunuz zaman ne oran
da adalet sağlamak, ne de Anayasanın 85 nci 
madesinin aradığı anlamda bir oranı Başkanlık 
Divanına Mlkâs etitünm-e imkânı olmaz. Burada ka
naatimizce hatâ; «4 Başkanvekili» kaydından 
ileri gelmektedir. Eğer, «4 Başkanvekili» de-
nilmıeyip de «Yeteri kadar Başkanvekili» denil
miş olsaydı o zaman değişen şartlara göre ve 
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belli oranlar çerçevesinde bunu 11 ııci maddede 
de yeniden redakte etme zarureti ortaya çılkar 
o zaman istikbalin getireceği belli olmayan ih
timalleri halletme imkânına sahbolmamız müm
kün olabilirdi. 

Ayrıca; yine Anasasaya ayîkırı düştüğüne 
inandığımız bir husus daha vardır. Biliyormu-
sunuz sayın arkadaşlarım, Meclisin Sayın Baş
kanı gizli oyla seçilir. Meclisin Sayın Başka
nının bulunmadığı zaman veya bulunduğu za
man dahi aynı görevi Başkanvekillerine yap
tırabileceği esası belli olduğuna göre, aynı gö
revi yapan kişinin seçiminde de Anayasaya ay
kırı bir yola gidilmiştir. 

Nitekim, 11 nci maddenin sonunda, «iSiyasî 
parti grupları kendilerine düşen yerler için 
adaylarını gösterir. Bu adayları gösterir lis
tenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması 
suretiyle seçim tamamlanmış olur.» Asilin 
seçimde tabi olduğu usulün, vekilin seçiminde 
de tabi olması hukukun gereğidir arkadaşla
rım. Ama biz ne yapıyoruz? Siyasî parti grup
larının aday göstermeleri, nasıl olsa seçim de 
yapılsa aynı sonucu ortaya çıkardığı vakıası
nı bugüne kadar olan tatbikattan alıyoruz, ve 
nasıl olsa seçileceklerdir. Öyle ise bunu güç 
olan bir seçim formülüne bağlamanın ne anla
mı vardır demişiz ve yaptığımız tatbikatı hafif 
görmenin tesiri altında yeni bir hataya düşmü
şüz. 

Bir sonuca disiplinli bir şekilde varmak ayrı 
şeydir, Anaya'-.ruıı ı asd bajkan için tanzim et
tiği hükümle:! vekil için aramamak tamamıyle 
a t r ı şeydir. Gerçekten bugün Millet Meclisinin 
Sayın Başkan vekilleri parti grupları tarafından 
aday olarak seçilirler ve bu adaylar Sayın Baş
kanlığa bildirilir, bunlar bir liste haline getiri
lir. Şimdiye kadar ki, uygulama göstermiştir ki, 
bu suretle .belli olan adaylar Yüce Mecliste ay
nen seçilmişlerdir. Ancak; bu hal ne kadar tabiî 
ise, bunu bir mahzur olarak telâkki etmek de o 
derece hatalıdır. Bu bir mahzur değil, bu hattı 
zatında bir sonuca varmak için disiplinli bir ha
reket tarzıdır. Ama asil için gizli oy arayacak
sınız, vekil için aramayacaksınız. Haddizatında 
vekilin yaptığı görevin Meclis müzakerelerine 
taallûk eden kısmı tamamıyle asilin yaptığının 
aynıdır. Burada, bu kürsüde bulunan Sayın Baş
kan veya Başkanvekili bu kürsüde bulunduk

ları sürece aynı yetkiye sahiptirler. Meclislerin 
müzakeresinde Başkanların da Başkanvekilleri-
nin de en önemli fonksiyonları budur, Mec
lislerin müzakeresini yönetmektir. Öyle olduğu
na göre temsil vasfından ayrı olan mümeyyiz 
vasfı ve en çok görev olarak tahmil edilmiş 
olan hususlar nazara alındığı zaman mümeyyiz 
vasfı, Meclis müzakerelerini yöneltmek olan 
Başkanvekilleri için de Başkanın seçiminde 
aranan usullerin aynen aranmaması Anayasa 
hükmüne açık bir şekilde aykırıdır. 

Kısaca bu Anayasaya aykırılık konusundaki 
maruzatımı sadece bir misâlle değerlendirdim, 
vaktinizi ziyadesiyle almamak için muhtelif 
misalleri de vermiyorum, hangi misâle başvu
rursanız vurun, hangi orana giderseniz gidin, 
değişken vasfı gıaıldp olanı Meclis anitnııeıtiğıkııi kesin 
rakamlarla oranlar şeklinde Başkanlık Diva
nında katılmayı sağlayamazsınız. Hata buradan 
çıkmıştır; açıkça görülüyor, 226 üyeye sahi-
bolan aslan payını alır, 200 üyeye sahibolan-
la 10 sayın üye ile temsil edilen partinin du
rumları aynıdır. Oranda adalet bu suretle ger
çekleşmez, 85 nci maddenin kastettiği anlamın 
dışına düşer, Anayasaya aykırılığı sabittir ve 
ve maalesef sayın Anayasa Komisyonundan da 
bu çıkmıştır, fakat Yüce Mecliste zannediyorum 
en fazla üzerinde durulması lâzımgelen husus 
bu olacaktır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Anayasaya gene 
taban tabana aykırı olan bir başka hususa ge-
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; Ançya.-aııı::- 85 ııci maddesinin ikinci fıkra-
! sı'M cıkuyoru; :. 
j «İçtüzük hükümleri, siyasî parti grupları: m, 
| Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetler ora-
i nmda katılmalarını sağlayacak yolda düzenle

nir. 
Şimdi, teklif bugüıne kadar mevcut olmayan 

(bir müessese getirmektedir. Bu müessese ele Da
nışma Kurulu müessesesidir. Danışma Kurulu 
•nıasıl teşkil edilecektir? Danışma Kurulu parti 
temsilcilerinden teşekkül edecektir ve Meclisini 
sayın Başkanının Başkanlığında ıtaplanıaeafetır. 

Anayasanın 85 nci maddesinin arzdtıtiğim 
ikinci fıkrası, «Siyasî parti gruplarının, Mecli
sin bültiün faaliyetlerine - tabir bu - ktnivvetleri 

j 

| oranında katılmalarına sağlıyacak yolda düszen-
! lenir» hükmünü âmir bulunduğu halde, teklüfe 
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bakıyoruz, Danışma Kuruikuna sadece Ylüoe Mec
liste .grupları builıunan siyasî partilerin birer 
temsilcileri katılıyorlar. Yani, '226 oya sahip bar 
parti de bir temsilci ile ondan sonra gelen 100'-
ün üstünde, 200 üyeye yakan bir part i de bir 
temsilci ile, öte yanda 100'üm altında., bir üye 
sayısına sahip parti de bir temsilci ile ve ancak 
grup kurmak için gerekli olan 10 sayın üyeye 
sahip ıOİan parti de bir temsilci ile katılıyor. 

Şimdi, Danışma Kurulu bir Meclis faaliyeti
dir ve İçtüzükle bir ımüessese olarak kurulmuş
tur. Teklifler getirecektir. Bu teklüfler oylana
caktır. Bu oylamada büyük çoğunluğa sahip 
olanla, çoğunluğa sahip olmak şöyle dursun, sa
dece grup kuracak kadar sayıya sahip olmanın 
oyu birbirine eşittir ve kurulan bu Danışma Ku
rulunda parti gruplarını kuvvetleri oranında 
temsil ettirdiğimiz iddiasiim itaşumamıza imkânı 
yoktur. 

Şimdi, yeni bir İçtüzük müessesesi kurduğu
muza gıörö, bunu Meclis faaliyeti içinde müta
lâa etmeden geçemeyiz. Mecliis faaliyeti içinde 
mütalâa edeceğimize ,göre de, Anayasanın arzet-
Itiğim ı85 nci maddesinin (okuduğum ikinci fık
rasının gereğini burada da arama zaruretini 
duymak mecburiyetindeyiz. Amma Anayasa Ko
misyonu bu yeni teşkil edilen Danışma Kurulu-
mı belki de görev ve yetki yönlünden tetkik et-
ımiş olmaları sıoniucunda .olacak, böyle bir oranın 
Danışma Kurulunda dahil edilin esine ihtiyaç 
duymadıkları, getirdikleri hükümden anlaşıl
maktadır. Halbuki, Anayasa, bütün faaliyetler
de grupların kuvvetleri oranında kakılmalarını 
sağlamayı birimci plânda tfulttıuğuınıa göre, bu 
Danışma Kurulunda da oran ne ise, aynı oran 
dahilinde kuvvetlerin inlikâsı zarureti vardır. 
Bu da yapılmamıştır. Bu sebeple .getirilen bu 
müessese, başlangıçta şu teklifin maddeleştirdi-
ği durumda Anayasaya aykırı olarak ortaya 
çıkmiişltır. 

Arzeıttiğim bu iki husus Anayasaya aykırı 
olan hususlardır. Bir de, kanaatimizce çok 
önemli saydığımız bir büyük noksanlık vardır 
ve İçtüzük bunu ihtisar .gayesiyle olacak, çünkü 
birçok maddeleri tamanııyle ortadan kaldırmış
lar, bumu dıa o arada pekâlâ rahatlıkla 50 yıl
dan beri Yüce Mecliste işleyen bir müessese ol
masına rağmen kaybetmişlerdir; o da şudur : 
Bilindiği üzere maddeler üzerimde tadil önerge

leri verilir. Tadil önergeleri madde müzakeresi 
bitltikten sonra okunur, ayrı ayrı komisyona so
rudur, 'komisyonun katılıp kaltalmadığı belli olur, 
haittfâ sonı yıllardaki âdetimiz© ıgöre hilç lüzum 
yokken Hükümete de sorulur. Eğer komisyon ta
dil önıerıgesine katılmazsa önerge sahibine öner
gesini bu kürsüden! mücmelen izah hakkı doğar. 
Bu tatbikat, eğer aklımda yanlış kaltmamışsa, 
Osmanlı Meclisi Mebusanından beri devam eden 
tatbikattır, ısrarlı değilim, hafızam beni aldat
mıyorsa durum böyle 50 yıl da bizim Meclisle
rimizde tatbikatı var. 

«Bu tatbikatın çok zararı vardır» demeye 
imkân, yok, ama yararı olduğunu iddia etmek 
her zaman mümlkündür. Ancak denebilir ki, 
«Efendini mücmelen izah diyoruz, ama çıkan 
kişiyi kürsüden ktdiremiyoruz.» Doğru, bunun 
da bâzı örnekleri (görülmüştür, aıma bâtıl ma
kûsun aleyh olamayacağına göre bu misali esas 
tutarak bir sonuca varma zaruretini duyduğu
muz vakilt, mevcudu tamanııyle ortadaln kaldır
ma yoluna gitmeyi de hiç biir şekilde - hukukî 
cevaz bakımından mütalâa edersek - mümkün 
görmeye imkân yok. Bu sebeple daha önce tek
lifte mevcudolan, fakat Komisyonca çıkarılmış 
bulunan kısa müzakere usulünün getirilmesi 
halinde mevcudiyetine lüzum görülmeyen, fa
kat kısa müza'kere usulünü de Komisyon kal
dırılınca, o zaman lüzum görülmeyen bir mües
seseyi tekrar İçtüzüğün bir hükmüyle getire
bilmek yolu zannediyorum Anayasa Komisyo
nunca unutulmuş olsa gerekir. Yoksa 50 yıllık 
uygulama somunda zararını değil, yararını gör
düğümüz ve şahsen şahidi bulunduğum müc
melen izahtan sonra Komisyonun katılmadığı 
önergelerin Yüce Meclis tarafından kabul edil
diğini ifade etmek isterim. Demek ki, yazılı 
metnin Divandan okumasıyle bir konu üze
rinde fikir sahibi olma'v ayrı şeydir, bir de o 
metni hazırlayanın kürsüdeın şifahen izah et
mesiyle sağlanacak sonuç tamamıyle ayrı şey
dir ve nitekim bu ikisi çoğu zaman, birbiri
ne uymaz. Başlangıçta okunan dikkatle dinle-
nilmediği için gözden kaçar, ama bilâhare 
izah edilen dinlendiği için gözden kaçmaz ve 
kabul edilir. Faydası budur. Faydası sabit olan 
bir hususun teklifte tamamıyle, sanki yıllardır 
yapılan uygulamada birçok zararlar ortaya 
çıkmış gibi bertaraf etmenin anlamını bulama
dık. 



M. Mecliisi B : 14 

Sayın arkadaşlarım, yine İçtüzüğün kabul 
ettiği! bir genel kaide vardır. Hemen hemen 
bu içtüzük Yüce Meclisten çıktıktan sonra gö
rülecektir ki, oylamalarda sayın üyeler en çok 
«İlerini kullanacaklar, oy kâğıtlarını zaman 
zaman kullanacaklar ve yıllardır tatbikat 
sonunda belli bir husus olduğu gibi, nasıl gizli 
oy kolay kolay bir dönemde bir defa dahi ya
pılmadığı gibi, artık açık ov yolu da mahadut 
bâzı hallere inhisar etmektedir. İçtüzüğün ha
zırlanmasında kabul edilen genel kaide, bi
zim eskiden işarî oy dediğimiz, bu kere işaret 
oyu olarak ifadelendirilen işaret oyudur. He
men her hususta işaret oyuna başvurulur. 
Hattâ demin arz ettim, hatırlarsınız, Başkan-
v eklilerinin seçimini bile işaret oyu ile yapa
cağız. Eğer İçtüzük teklifi komisyondan gel
diği gibi Meclisten geçerse, gruplarda Başkan-
vekili adayları tespit edilerek, Yüce Meclise 
geldiği zaman sadece isimleri okunacak, «Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir.» denilip geçilecek. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Za
ten gruplar tespit etmiş, aday göstermiş. 

AHMET DURAKOJLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, bizim partimize mensup bir 
sayın üye eğer buna evet demişse, bu mahzuru 
görememişse, bilâhara ouu tetkik eden ve 
grup adma konuşan bir kişi buna, bu mah
zura parmak basıyorsa bu gerçeği gerçek ol
maktan çıkarmaz ki... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Grubundan 
geçmedj mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Hun, rica ediyorum 
efendim. 

AHMET DURAKOĞLU fDevamla) — Ha
yır efendim, grupumuzdan geçmedi. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Geçti, geçti.. 

AHMET DURAKOĞLU fDevamla) — Biz
den iyi biliyorsunuz, zaten her şeyi öyle bili
yorsunuz, bize aidolan şeyleri bizden iyi bi
lirsiniz. Onun için gözünüzdeki gibi tavsif 
etmenin yollanın arıyorsunuz. 

Mühim olan şu veya bu şekilde olması 
değildir. Bir arkadaşın şu kanaatte, ötekinin 
bu kanatte olması mühim değildir. Mühim olan 
prensibin mahzur doğurup doğurmayacağı me
selesidir. Bugün ' çoğunluğa sahibolanlar ya
rın muhalefette kalabilir. Bu, prlâmentoların 
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kaderidir. Bugün muhalefette olan ve sayı
sını hiç de iktidar için lüzumlu görmediğiniz, 
hattâ hayalinizden geçirmediğiniz bir parti de 
bakarsınız birkaç seçim sonrası sizin yerinizi 
alabilir. 

Öyleyse, tüzük hükümleri o kadar objektif 
esaslar tanımalı İd, iktidarda olduğunuz zaman 
ne kadar yararlanabiliyorsanız (muhalefette ol
duğunuz zaman da o kadar yararlanabilesimiz. 
Hiç 'kimsenin, hiçbir sayın üyenin veya partinin 
yakasına iktidar çözülmeyecek şekilde bağlan
mamıştır; üzerinden gitmeyecek bir rütbe de 
değildir. Her seçimin ayrı bir sonucu olacaktır, 
her sonucun da bir iktidarı olacaktır. Ama il
lâ velâkin mutlaka bütün seçimler 'elhamdülil
lah bizim partiye aittir, hükmüne varmaya da 
nıe mantık ne akıl icapları yol verırmez. Böyle 
olduğuna göre, Meclis müzakerelerinde, tüzük
te yer alan hükümlerin objektif kriterlere da
yanması, muhalefetin hakkını da, iktidarın hak
kını da birbirine çiğnetmeımeyi birinci plânda 
tutması lâzım. Bugün hoşunuza gitmeyen bir 
hüküm yarınki pozisyonda istifade edeceğiniz 
hüküm haline gelebilir, ama bu, - sözlerimin ba
şında arz 'ettim - çoğunlukların, hattâ iktidar
ların kendilerini kurtaramadıkları bir psikoz
dur, bir vehimdir; fakat tarih bunun aksini 
her zaman göstermiştir. 

Yine konuya dönüyorum : Genel prensibola-
ralk işaret oyunu alıyoruz. Gerçekten - lehimde 
olan kısımlarını söyleyeceğim - müzakerelerin 
süratli cereyanında bunu sağlamak, işaret oyuy
la meseleleri halletmek kolaylaşır, süratli cere
yanına yardımcı olur, birçok meseleyi hallet
mek kolaylaşır ve bundan 'en çok istifade eden 
de hiç şüphesiz çoğunluğa sahibolan partiler 
olabilir. Ama öyle konular olur ki. bu Mıecliste 
ikili müzakere usulü kalkmış olduğuna' göre, 
ikili müzakere usulünün kalkışını 'Senatonun 
mevcudiyetine bağladığımıza göre, ikili müza
kerenin kalkmasından sonra ifrata gitmeden 
bu hükmü her şeye teşmil etmek yerine, önem
li bir miktarda, yani genel esasta önemli bir 
miktarda işaret oyuna başvurulmasiyle mesele
lerin halledilmesine şahsen biz. de taraftar olu
ruz ; ama mutlak mâna ifade edecek şekilde, sa-
cede Anayasa Mahkemesinin kararları sebebiyle 
işaret oyuna gidemeyeceğimiz hususlar hariç diğer
lerini işaret oyuyla halledeceğiz dediğiniz zaman, 
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bugün bâzılarını sevindirecek bâzılarını üzecek I 
olan bu .madde, yarın üzülenlerle sevilenlere yer j 
değiştirecektir. O zaman. görülecektir ki, /bugün I 
taraftar olanlar yarın pişman olacak, bugün 
(karşı çıkanlar yine o zaiman da pişman olabilir
ler. 

Den demiyorum ki, büyük çoğunluk bir ta
rafta kalsın, ondan daha az üyeye büyük im
kânlar tanıyın.. Böyle bir şey aklımın (köşesin
den geçmiyor. Objektivitenin gereği neyi ica-
bettiriyorsa o yerine getirilsin diyorum. Bu ba
kımdan, genel kaide olan işaret oyumun ımutlâk 
anlam (ifade edeieck olan maddelerde yer alışın
dan önemli bir miktarda tevakki letmek zarure
tinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Meclise devamlılık konusunda yeni tüzük 
hükümler getirmektedir, faJkat yoklamanın de
vamsızlığı tespit edecek şekilde sıhhatli olması 
konusunda hükmıe raslamak imkânı yoktur. 
Şimdi, bir sayın üye başlangıçta yapılan yokla
mada buluinimayabiilir, ama bu sayın üye yokla
ma bittikten hemen sonra gelir, yapılan herhan- I 
gi bir oylamaya katılır. Bu oylama açık oylaıma 
da olur. Bu da gösterir ki, o sayın üye o gün 
Yüce Meclise gelmiştir, oy kullanmıştır; hattâ 
o sayın üye müzakere konusu ne ise onun üre
rinde söz almış konuşmuş da olabilir. Şiımdi bü
tün bunların hangilerinin o gün var veya yok 
sayılacağı hususunda da bir hükme bağlanma
sı zarureti, verilecek cezayı tespit bakımından 
şarttır. 

Şimdi, bir yasama yılında 45 gün izinsiz ve I 
özürsüz Yüce Meclise gelmeyen üyenin yolluğu 
kesilmektedir. Bu 45 günün tespitinin sıhhatli 
bir şekilde yapılmasında fayda vardır. Burada 
tüzük şöyle bir hüküm getirmiş; biz kendisine 
bildiririz, cetvel olarak bildiririz, itiraz eder, 
Divana gelir, Başkanlık Divanı teemmül eder, 
bütün bunları nazara alır ona göre gelmiştir ve- I 
ya gelmemiştir yolunda bir karar verir, itirazı 
kabul eder veya reddeder. Bu suretle ortaya 
çıkan devamsızlık günlerine göre de cezaya I 
müstahaksa verilir, değilse verilmez. 

Şimdi arkadaşlarım, devamı otomatik ciha
za bağlıyoruz, devamı ad okunmak suretiyle ı 
yoklamaya bağlıyoruz. Fakat (bu arada da üze
rinde durmadan geçemeyeceğim bir tatbikata. 
da şahidoluyorıız; o tatbikat da şu : Bâzı sayın 
başkanlar, Yüce Mecliste göreve başlamadan I 

I önce yoklama yapmak ihtiyacını duymuyorlar, 
sayın Geınel Kurula şöylece bir atfı nazar eyli-

I yorlar, çoğunluğumuz vardır diyorlar. Şimdi, 
bu tatbikat devam edecekse, o gün mevcudolan 
ile mevcudolmayan arasında hiçbir fark yok
tur. O gün 200 kişi mevcudolsa, 226 kişi mev
cudolsa, Sayın Başkan yoklama yapmadan ço
ğunluğumuz vardır dediği anda, geri kalan -
ımevcut üye tamsayısının 450 olarak kabul ede
lim 2 244 kişinin, gelmeyen, belki de Ankara'da 
dahi bulunmayan 224 kişinin duruımuyle, gel
miş olan 226 kişinin duruma arasında tüzük 
tatbikatı yönünden hiçbir fark yoktur. Bu tat
bikata şahidoluyorıız. Haddizatında Anayasanın 
açık hükmüdür, Meclisler salt çoğünluğuyle 
toplanır ve karar alırken de mevcudun salt ço
ğünluğuyle karar alır. Öyleyse, bu uygulaıma 
Anayasaya aykırıdır. Salt çoğunluğu aramak 
mecburiyetindeyiz. Meclis Başkanvekilliği yap
tığım ,sıra da, ifadet ettiğim gilbi l)ir defa tatbika
ta şahidolaımamışsımızdır. Ben şahsen, Genel 
Kurula bakıp çoğunluğumuz vardır diyecek ka
dar fehim sahibi olamadım, birgün dahi, 

AHMET FAUT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
Mektepte okumadınız mı? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
Fehmi mektep vermez bey!.. 

AHMET FAUT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
Vehim sahibi olamamış... 

AHMET DTJRAKOĞLU (Devamla) — 
Vehim değil beyefendi; fehim. 

Siz vehmediyorsunuz, kelimelerden bakıyo
rum da... 

Şimdi aziz arkadaşlarım, mademki izinsiz ve 
I özürsüz olarak gelmeyene ceza vereceğiz; yok-
j lamayı da sağlam esaslara bağlama zaruretini 

de peşin olarak kabul etmemiz lâzım. Gelmeyen-
I le gelenin bir okluğu yerde gelmeyene ceza ver-
{ mek imkânı kalmaz. Gelirsiniz; yoklama yapıl

maz çoğunluk vardır denilir açılır, birgün gel
mezsiniz, tesadüf bu ya, yoklama arayan bir 
başkam göreve gelir yoklama yapar, o zaman 
da namevcut sayılırsınız. Bu balkımdan, tüzük 

I hükümleri gerekli sarahati ve ihtlma'leri nazara 
ı almamıştır; bu konuda da noksanlıkları vardır, 

bunların da mutlaka telâfi edilmesi lâzım gelir. 
I Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisi İçtüzüğü 

üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
I görüş1!erimizi arz ettim. Bu tüzüğün memleketi-
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mize ve Yüce Meclisimizin çalışmalarına hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. (G. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, komisyon adına 
söz istiyorsunuz. Söz isteyen başka grup sözcü
leri (arkadaşlarımız var, sayın üyeler var; son
ra görüşmeniz daha uygun olur mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Zatiâliniz nasıl ten-
sibederseniz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, ben önce diğer 
arkadaşlara söz vereyim, daha faydalı bir mesai 
olur sanırım. 

Açık oylama işlemi devam etmektedir; oy 
kullanmamış olan arkadaşlarımdan oylarını kul
lanmalarını rica ediyorum. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Mus
tafa Kubilay tmer, buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

BAŞKAN — Sayın İmer, bir dakika efen
dim. 

Efendim, söz sırasını arz edeyim: Sayın 
İmer'den başka grup adına söz isteyen arkada
şımız olmamıştır. Şahısları adına Sayın Ner-
nıin Neftçi, Sayın Hilmi İşgüzar ve Sayın Aydın 
Yalçın söz istemişlerdir. 

Devam buyurunuz Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Demokratik Part i Grubu adına getirilen ve Ana
yasa Komisyonunda görüşülüp bâzı maddeleri 
değişikliğe uğrayan ve bâzı maddeleri de çıkarı
lan yeni İçtüzük hakkında görüşlerimizi burada 
arz edeceğim. 

Evvelâ şu noktayı peşinen arz etmek isteriz 
ki, yapılacak ve çıkarılacak olan bu İçtüzük ge
rek Meclisimiz için, gerekse Parlâmentonun Se
natoyla beraber bütünü için; dolayısıyle mille
timiz, memleketimiz ve Devletimiz için hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

Böylelikle bir İçtüzük değişikliğinin lüzumlu 
olduğuna ve bazılarınca efkârı umumiyede bâzı 
ters ve yanlış kanaatler uyandırmak istemenin 
aksine olarak İçtüzüğün çıkmasına taraftarız. 
Bunu sarahatle ifade etmek lüzumunu hissedi
yoruz. Bu arada, daha önce, gerek öncelikle 
görüşülmesi, gerekse devamlı olarak müzakeresi 
mevzuunda ileriye sürdüğümüz hususları da göz-

önünde bulundurarak, İçtüzüğün maddelerine 
neden geçilmemesi gerektiğini de ifade edeceğiz. 
Peşinen bu nokta üzerindeki görüşlerimizi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, bugün ya
pılan görüşmelerde Anayasa değişikliği ve re
form kanunları mevzuunda, mutabakata varılan 
hususlarda, devamlılık, devamlı çalışma nokta
sının kabul edildiği belli olmuştur. Bunun dı
şındaki hususlarda, ki İçtüzük değişikliği tek
lifi bunun içerisindedir, öncelik ve devamlılık
la görüşülmesi gibi bir mesele yoktur. Bunu 
niçin söylüyorum1? 

Daha evvel görüşlerimiz arasında arz etmiş 
'olduğum veçhile 274 asil ve 6 geçici madde ile 
bu İçtüzük 280 madde ile, teklif sahiplerinin ge
tirdiği, bir hacim taşımaktadır. Diğer taraftan, 
Anayasa Komisyonunda bu teklifin bâzı mad
deleri tayyedilmek, çıkarılmak, bâzıları da di
ğer maddelerle birleştirilip oraya fıkra halinde 
ilâve edilmek suretiyle 162 maddeye indirilmiş
tir. Mutabakat olan hususlar burada rahatlık
la ve kolayca geçecektir. Ama, mutabakat ol
mayan hususlarda - Mecliste emsali görülmüş
tür, 2 - 3 maddelik bir kanun tasarı veya tek
lifi dahi - verilecek değişiklik önergeleri ile 
maddelerin kabarıklığı karşısında, burada değil 
3 günde, 5 günde, bir ayda dahi zor çıkar. 

Bu bakımdan bütün partilere diyorum ki. 
bilhassa bu mevzuda İsrar eden Adalet Partisi 
mensubu bulunan arkadaşlara diyorum ki, gelin 
mutabakat noktasına varalım ve mutabakat 
noktasında olduğumuz hususları görüşelim. İç
tüzük mevzuunda da mutabakatımız var. Ne 
mevzuda?.. Görüşülmesi ve çıkarılması mevzu
unda. Mutabık olmadığımız nokta, Anayasa 
değişikliğinden evvel bunun çıkarılması, çıkarıl
maya çalışılmasıdır. Bir taraf bunu Anayasa 
değişikliğinden evvel çıkarmaya çalışır, öbür 
taraf da, gayet haklı olarak, İçtüzük imkânları 
içerisinde bu çıkışı engelleme durumu içerisin
de bulunursa, burada zarar görecek Meclisin 
çalışmalarıdır, komisyonlarının çalışmalarıdır. 
Biz, İçtüzüğü siz çıkartmamakla Meclisin çalış
malarını engelliyorsunuz gibi birtakım sözlerin 
hakikat payı taşıdığı düşünüşü ve kanaati içeri
sinde değiliz. Eğer, bu yoldaki düşünüş ve ka
naatler ileriye sürülecekse, burada Demokratik 
Parti adına, eğer o görüşmelerde ısrar edilecek-
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se, açıkça ifaote ediyorum; Meclisin ve mil-letin 
önünde biz de diyeceğiz ki, siz Anayasa değişik
liklerini biran evvel bu Meclisten geçirmek ni
yetinde değilsiniz. Ya İçtüzük mevzuunda bu 
çeşit ithamlar ortaya yerden kaldırılsın... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bu ne biçim söz. 
Kimdir bunu söyleyen? 

(MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Burada ifade edildi, konuşuldu. Herhalde Sa
yın Sinop Milletvekili arkadaşım bu mevzudaki 
konuşulanları hatırlamamış olacaklar. Ama, bi
zim notlarımızda, Meclis zabıtlarında ve hafıza
larımızda bu husus açıktır... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sizden kaç kişi 
dinliyor, bunu? 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Ben de soruyorum: 228 kişi olup da hâlâ ikti
dar olamayan Adalet Partisinden oylamada bu
lunanlardan şimdi burada kaç kişi var?.. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Senin konuş
mandan kaçıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın İmer, rica ediyorum... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bu şekilde birtakım tarizlere ve zabıtlara geçe
cek sözlere sebebiyet vermiş olursanız, parti 
adına konuşan bir şahsın elbette bunların altın
da kalmayıp, bunun karşılığının cevabını vere
ceğini hesap etmeniz gereklidir sayın arkadaş
lar... 

'BAŞKAN — Sayın İmer.,. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Burada kaç kişi var diye sorulduğu zaman biz, 
Toprak Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı 
burada çıkarken sizden kaç kişi vardı diye, o za
man Meclis zabıtlarına dercettirdiğimiz mevzu-
yu söylemek durumunda kalırız... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Mecliste bir ki
şiniz bulunur, ondan sonra konuşma olur. Siz
den bir kişi var mı Mecliste ? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müda
hale etmeyiniz. 

Sayın İmer... 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Ben burada... 
BAŞKAN — Sayın İmer, bir dakikanızı ala

yım efendim. 

Sayın İmer, lütfen şimdi oyla/malarla halle
dilen konuları tekrar görüşme mevzuu yapma
yınız, teklifin tümü üzerinde lütfedin. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu yaptığınız açıklamayı uma : 

rım ki, daha evvel bu hususta müdahalede bulu
nan veyahut bundan sonra müdahalede bulu
nacak arkadaşlara da yaparsınız... 

BAŞKAN — Hepsine de yaparım efendim, 
müsterih olunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Çünkü, benim parti grubumdan kaç kişi var, 
yok sualini soran arkadaş, burada her halde ya
kında olan grup salonlarını karıştırmış ve grup 
müzakereleriyle Meclis müzakerelerini karıştır
mış olsa gerek. Çünkü, ben Demokratik Parti 
Grubunda konuşmuyorum, Meclis önünde konu
şuyorum. 

BAŞKAN — Benim uyarım o yönde olmadı 
Sayın İmer. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Eğer, Mecliste görüşme yapılacak ekseriyet yok
sa, o zaman bu mevzu Başkanlık tarafından dü
şünülür. Bu bakımdan bu arkadaşın bu şekil
deki yaptığı bir iddia, benden ziyade, Meclis 
Başkanını, Meclisi idare etmek hususundaki ek
seriyet ve ademi ekseriyet mevzuunda düşün
meye sevk eder. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Baksana sizden kimse var mı? Mecliste sıraları
nız bomboş. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konu üzerinde 
konuşunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bu bakımdan diyoruz ki, mutabakata varılma
yan bu şekilde bir mevzu etrafında burada Mec
lisi âdeta mecburiyet içerisine alıreasma, âdeta 
Meclis çalışmalarını bir baskı içerisine sokarca-
sına bir çalışma tarzı içerisine girmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın İmer... 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Bu yolda bir teklifimiz de var. Sayın Başkan, 
hakkımız, izah edeceğiz ve de... 

BAŞKAN — Sayın İmer, aynı minval üzerin
de devanı ediyorsunuz Sayın İmer. Görüşmemiz 
İçtüzüğün tümü üzerinde. Lütfediniz.., 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Şüphesiz. 

Sayın Başkan, sözlerime başlarken dedim ki, 
neden maddelere geçilmemesini istiyoruz... 
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BAŞKAN — Ama bunun gerekçesi de tümü 
ile ilgili olması lâzımdır efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Gerekçesini söylüyorum. Tümü üzerindeyim, 
maddelere geçmedim ki. Birinci maddeye göre 
neden madde görüşülmesin demiyorum ki, Mad
delerin müzakeresine niçin geçilmesin derken, 
esbabı mucibesini söylüyorum. 

BAŞKAN — Ama İçtüzük çerçevesi içerisin
de kalmamız gerekli efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
İçtüzük çerçevesi içerisinde konuşuyorum Sayın 
Başkan. Bunun için de bir yol teklif ediyo
rum : 

Meclisin bu mevzuda, İçtüzük çıkıncaya ka
dar devanı etmesi kararı alınmıştır. Bu durum
da bunun görüşülmesinin uzun zaman alacağını 
da sözlerimin başında ilâve etmiştim. Bu husus
ta yapılacak olan tutulacak olan cihet, Anayasa 
Komisyonu burada temsil edilmekte olduğuna 
göre, Anayasa Komisyonunun, maddelere • geçil
meden bu mevzuu tekrar inceleyip, öncelik öner
gesi mevzuundaki verdikleri takrir mevzuunu 
da düşünmiek için bu teklifi Meclis gündemin
den çekmek gibi bir yol vardır. Bugün bu yola 
gıirilîmıcdaği takdirde, birkaç gün sonra girile
cek ama, bu Meclisin birkaç günü bu şekilde 
bir hareketle alınmış olacaktır. Bunda da, dedi
ğim giıbi, biz, İçtüzüğün çıkmasını enıgelleımıe 
durumunda değiliz, İzltüzüğün çıkmasını istiyo
ruz. İçtüzüğün çıkmasını engelleme gibi birta
kım iddialar ileri sürülürse, daha evvel belintitd-
ğim gibi biz de Anayasa çıkarılmasın diye bir 
hartket vardır deriz. Açıklıkla konuşalım. 

Böylece, İçtüzük mevzuundaki konuşmaları
mızın temıel noktalarından bir tanesini bitirmiş 
bulunmaktayız. Bundan sonraki hususlar İçtü
zük için getirilen teklifin umumu hakkındaki 
görüşlerimiz, Anayasa Komisyonunun bu mev-
zudaki, değişiklik yapışı mevzuundaki umumî 
görüşlerimizi; işte bunları arz edeceğiz. 

Üçüncü olanak; bölüm ve kısımlar ile mad
deler arası münasebet yönünden partimizin gö
rüşlerini izah edeceğiz. 

Dördüncü olarak; Anayasaya uygunluk ve
ya aykırılık yönleriyle tümü mevzuunda gürüş-
lerimizi arz edeceğiz. Burada Anayasa Mahke
mesinin yetkisi, tüzükleri, İçtüzükleri denetleme 
yönünden bu yetkiler meselesini de orta yere 

getireceğiz. Son olarak, şimdiki İçtüzükle gelen 
arasındaki münasebetleri ve değişiklikleri umu
mî esaslarıyle inceleme yoluna gideceğiz. Böyle
ce, neden maddelere geçilmesini simidi lüzumlu 
^görmüyoruz mevzuuyle beraber, beş esas nok
ta ile İçtüzük halkkındaki Demokratik Partinin 
görüşlerini izaih etımiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli milletve
killeri ; 

Biz, buıgünlkü durumda Anayasanın geçici 
3 noü maddesinin ahkâmına göre kabul edilen 
bir İçtüzükle âmel etmek durumundayız. Ve bu 
İçtüzük ile - M, müzakereler yeni İçtüzük çıkın
caya kadar onun hükmüyle yürüyecektir - Ana
yasa değişiklikleri ve birtakım, kanunlar bura
dan görüşülerek çıkmıştır. Ama, üzerinde muta
bakat olmayan noktalar çıkma durumunda ol
mamıştır. , 

Anayasanın geçici 3 ncü maddesini ayneiı 
okuyorum: 

«(c) Geçici İçtüzük. 
Geçici Madde 3. — Bu Anayasaya göre ku

rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet 
Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplan
tı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılın
caya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan 
İçtüzüğü hükümleri uygulanır.» deniliyor. 

Böylece, niçin bir İçtüzük değişikliğinle lü
zum hissedildiği ve niçin bir İçtüzük değişikliği 
teklifinin getirildiği açıklıkla meydana çıkmak
tadır. ,Bugün tatbik etmekte olduğumuz İçtüzük, 
Anayasanın geçici 3 ncü maddesinin açık, sarih 
ve âmir hükümleri muvacehesinde geçicidir. Ta 
ki yenisi çıkarılıncaya kadar. 

Bu ısurötle görülmektedir İd, bir İçtüzük de
ğişikliğine ihtiyaç vardır. Nitekim bu ihtiyaç 
hissedildiği için, Meclis Başkanının başkanlı
ğında, Mecliste grubu bulunan 4 siyasî parti
nin - bu arada biz de varız - temsilcileri topla
narak yeni bir İçtüzük değişikliği teklifi getir
mişle rdir. 

Burada şu noktayı da arz etımefc isterim: Bu 
.teklifin altında, bâzı .maddeler hakkınidaki gö
rüşlerimizi ve muhalif okluğuımuz noktaları 
mahfuz tuttuğumuzu belirtmiş ve imzayı bu şe
kilde koymuş bulunmaktayız. 

Bu yönü ile, gerek teklif üzerinde, gerek 
Anayasa Komisyonunun bu teklife göre değişti-
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nişi üzerindeki görüş ve kanaatlerimizi elbe^Jo 
açıklamak durumunda olacağız. 

Bu gelen İçtüzük, evvelâ Anayasaya şu yön
den uygun bir hüküm getirmişitlir, bu esaslı bir 
hükümdür ve biz diyoruz ki, bir Anayasa deği
şikliği bu yönıden gelsin. - Anayasadaki deği
şiklikler de yine birtaikım hususları burada ele 
alınacak, onu da söyleyeceğim - İçtüzüğün Ana
yasa ile bağlantısı vardır. Anayasa MafoJkernesi-
nıin görev ve yetkileriyle ilgili olan 147 nci mad
desi açıJkça şöyle demıelktedir : 

«Kanunların ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişik
liklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uygunluğunu denetler.» 

Böylelikle görülüyro ki ; 
1. — Denetleme yönünden, 
2. — Adlî yönden, 

3. — Malî yönden, Anyasa Mahkemesinin 
vazifesi vardır. 

Malî yönden - bilindiği üzere - partilerin 
durumlarını incelemektedir. Adlî yönü ile Yüce 
Divan vazifesini görmektedir. Son Anayasa de
şildiğinde ilâve edilen bir hükümle Anayasa 
değişikliklerinin, Anayasada gösterilen şekil 
ve şartlara uygun olup olmamasını denetlemek
tedir. Bu arada, kanunların ve şimdiki mevzuu-
muzla ilgili olan İçtüzüklerin Anayasaya uygun 
olup olmadığını inceleme durumundadır. Bu 
bakımdan, bizim çıkaracağımız bu İçtüzükte, 
Anayasa ile mutabakat noktasını sarahatle bil
memiz lâzımdır. 

Buradaki bu İçtüzük hükümleri şu günkü 
şartlar altında geçtiği ve Anayasada bir değişik
lik - ki onu daha evvel de arz etmiştim - Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi mevzuundaki görüş
melerde, ne daha evvelki partilerarası komis
yonda, ne Anayasa Komisyonunda, ne de Mec
lisin ilk müzakeresinde bir hüküm mevcut ol
madığı halde, sonradan ikinci görüşmede konu
lan bir hükümle bir madde tedvin edilmiştir. 
Binaenaleyh, İçtüzük ile ilgili bir hüküm her za
man için gelebilir. Bu takdirde bizini çıkardığı
mız İçtüzük, Anayasa ile uygunluk noktasın
da mutabakat arz etmeyebilir. Bu sebeple, İçtü
züğün birtakım hükümlerinin iptali ve işlememe
si gibi durumlar tahaddüs edebilir. 

Diğer taraftan; Anayasa Mahkemesinin al
mış olduğu açık kararlar muvacehesinde ve bi

zim görüşlerimiz muhtevasında bu cihet; teklif 
gelirken partilerarası komisyonda, Meclis Baş
kanının başkanlığındaki komisyonda söylediği
miz ve Anayasa Komisyonunda ifade ettiğimiz 
üzere; Meclis komisyonlarının ve Başkanlık 
Divanının teşkili meselesinde, Anayasanın 85 
ııci maddesinin ikinci fıkrası ters anlaşılmakta 
ve ters tatbik edilmektedir. Bu ters tatbik, etme 
durumu, tatbikat ile orta yere çıkmış iken, bu 
defa yeni getirilen İçtüzüğün hükümleriyle tek
rarlanmaktadır. Anayasanın 85 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında açıklıkla bilinmektedir, 85 nci 
maddenin başlığı şudur: 

«İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işle
ri.» 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, 
çalışmalarını, kendi yaptıkları içtüzüklerin hü
kümlerine göre yürütürler.» Bu Anayasa hük
müdür. İkinci fıkrasına geliyoruz: 

«İçtüzük hükümleri, siyasî parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetle
ri oranında katılmalarını sağlayacak yolda dü
zenlenir. Siyasî parti grupları, en az on üye
den meydana gelir.» Fıkranın ikinci cümlesi, 
«on kişiden meydana gelme.» meselesinde bir 
âmir hüküm koymuştur. Ama, parti grupları
nın Meclis faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılma meselesi, diğer hususların nazarı iti-
bare alınmayacağı noktası gibi bir hususu do
ğurmaz. Yani daha açığı, Mecliste eğer ba
ğımsızlar varsa, bir hal düşünelim ki daha bir 
seçim kanunu çıkmamıştır. Seçim kanunu mu
vacehesinde bağımsızların durumu, siyasî par
tilerden fazla olur, desek biraz muhayyel ola
bilir. Ama, buna yaklaşan büyük bir durum
la bir seçimde bağımsızlar gelmiştir. Siyasî 
parti grupları Meclis faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılacak... Evet. Ama burada «ba
ğımsızlar temsil edilmeyecek» diye bir hüküm 
yoktur. O halde, mesele ve mevzuu bu yönüy
le alalım. Eğer diyorsak k i , . bağımsızlar bu 
faaliyetlere kuvvetleri oranında katılamazlar.» 
Kolay. Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmüne bu hususta, partiler dışında 
«Meclis faaliyetlerine, grupları bulunan par
tiler kuvvetleri oranında katılır ve bunlar dı
şındakiler bu faaliyetlere katılmazlar» diye bir 
hüküm eklemek lâzımdır. Bunu eklemediğimiz 
takdirde bir boşluk doğacaktır. Nitekim bu 
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-boşluk dolayısiyle, Mecliste muhtelif tatbikat 
ve hattâ Anayasa Mahkemesinde çok daha ev
vel bir başka ve sonradan bunu değiştiren iç
tihatlar çıkmış durumdadır. 

O halde, sarahati orta yere koymamız ge
rekmektedir. Sarahati koymadığımız takdir
de, bugün için bu Anayasa yürürlükte ve 
Anayasanın 85 «nci maddesinin ikinci fıkrası 
tatbik edilmekte olduğuna göre İçtüzük ile ge
tirilen ve sadece (10. üye) den kurulu olacak 
siyasî parti gruplarını, Meclis faaliyetlerine 
katılır göstermek, yanlıştır. 

Diğer taraftan; siyasî partilerin bu faali
yetlerde kuvvetleri oranı meselesi de, lâyıkı 
veçhile halledilmiş durumda değildir. Meclis 
İçtüzüğü görüşüldüğüne ve bugünkü İçtüzük 
tatbikatla karşılaştırılarak çıkarılmak durumun
da olduğuna göre, bir hususu arz etmek iste
rim. 

Muhtelif komisyonlarda ve bilhassa hazırlık, 
soruşturma gibi bakanlar ve hükümetler mev
zuunda teşkil edilecek komisyonlar meselesin
de, temsil oranları meselesi mevzuu çeşitli 
şekilde tartışmalara sebebiyet vermiş ve bir 
Meclis kararma istinaden neticeye bağlanmış
tır. Ama, bunun böyle olmuş olması, İçtüzü
ğün hükmünün bu mevzudaki boşluğundan is
tifade edilerek verilen kararın, Anayasaya 
uygunluğunu temin etmez. 

Şimdi, boşluk olduğu için kararlar mevzuun
da dahi acaba Anayasa Mahkemesine gidilir 
mi, gidilmez mi? Meselesi vardır. Ama şimdi 
yeni İçtüzüğe bu mevzuda bir hüküm getirildi
ğine göre, bunun Anayasaya aykırı olup ol
madığı noktası, her zaman için mevzuubahis ola
cak ve bu nokta üzerinde durulacaktır. 

Diğer taraftan; yeni getirilen hususlardan 
birisi de, «Danışma Kurulu» mevzuudur. Bu
rada da, yine «kuvvetler oranı» meselesi ortaya 
çıkmaktadır. Burada her parti bir üye ile 
temsil edilmektedir. Şimdi Meclis Divanının 
ve komisyonlarının teşkilinde, siyasî parti grup
larının kuvvet oranlarına göre temsil nispeti 
kabul edilmiş iken, "Danışma Kurulunda bunun 
tersine bir durum mevzuubahis oluyor: Her par
ti bir üye ile temsil ediliyor. Kabul ettiğiniz 
esas nedir? «Ekseriyeti» mi, «Kuvvet oranı» nı 
mı kabul ediyorsunuz? Evet... Peki Danışma 
Kurulundaki partilerin temsili mevzuunda ge

tirdiğiniz hüküm nedir? Hayır. Partilerin ay
nı haklara sahibolarak temsilini arzu ediyoruz... 
O halde, komisyonların ve Başkanlık Divanının 
teşkilindeki tutulan fikir değiştirilmeli, diğeri
ne uydurulmalıdır. Maddeler arasında bir ıt-
tırad ve irtibat temin edilmediği sürece, Mecli
sin çalışmalarının her halde fayda verici oldu
ğu iddia olunamaz. 

Arkadaşlarım, üstelik öyle bir durum var 
ki ; 20 aydır üzerinde uğraşılıyor denilen bir 
İçtüzük, sonunda «Birtakım maddeleriyle Ana
yasaya uygun düşmez; birtakım maddeleri ip
tal edilme durumunda olursa sizin 20 ayda ha
zırladığınız bu mudur?» denilecek bir durum 
orta yere çıkar. O halde, meseleyi bu yönle
riyle bu noktadaki ehemmiyeti ile vüs'ati ile 
ele almak ve incelemek gereği vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu İçtüzük deği
şikliği vesilesiyle bir hususu sarahatle bir neti
ceye bağlayıcı hükümler mecmuasının getiril
mesi gerektir: Gündem dışı konuşma nedir? 
Bu husus, bugünkü tatbik edilen geçici ve şim
diki değiştireceğimizle devamlı olacak İçtüzük 
hükümlerinin ikisinde de hükme bağlanmıştır. 
Ama, öyle bir durum doğmuştur ki ; gündem 
dışı konuşmalar, İçtüzüğün sarih hükümleri
nin dışında, mevzu ve meselenin dışına taşmak
tadır. 

Diğer taraftan, müddetleri yönünden de 
bunlar farklılıklar arz etmektedir. Şimdi bu
rada bir hususu belirtmek isterim; geçen hafta 
içerisinde gündem dışı konuşmalarla Meclisin 
mesaisi âdeta felce uğramış duruma gelmişti. 
Bunun çeşitli misalleri vardır. Bunların iyice 
tespit edilmesi gerekir. Mecliste bazan çok mü
him meseleler görüşülürken, zaman geçiyor 
çıkması lâzım meseleler dururken, ortaya bâzı 
heyecanlı konular atılır, diğer taraftan memle
ketin umumunu, milletin umumî menfaatleri
ni aksettirmeyen birtakım hususlarla burada 
Meclisin saatleri doldurulma yoluna gidilir. 

Bu hususun bir şekle, bir esasa bağlanması 
lâzım. Diğer taraftan; getirilen bu İçtüzük 
teklifi hazırlanırken Meclis Başkanı da - bura
dadır- Başkanlık yaptığı sırada ısrarla üzerin
de durduğumuz bir husus vardı... Bugünün ik
tidar durumunu ele alalım; iktidar yarının mu
halefeti olabilir, bugünün muhalefeti yarının 
iktidarı olabilir. Binaenaleyh; Meclis çalışma
ları bu yönüyle çıkarılacak kanunların mem-
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leket ve millet yönünden, Devlet menfaatleri 
yönünden âzami derecede incelenecek kadar 
geniş, vakit geçirilmeyecek kadar dar -yahut 
da kısa diyelim - bir hususu kavramış bulun
maktadır. 

Şu ciheti defaatle arz etmek isterim; bu, 
hukukun anakaidelerinden biridir. En iyi ka
nunlar kötü tatbikatla, kötü ellerde en kötü 
tatbikata kavuşur. En kötü kanunlar iyi tat- -
bikatla en iyi şekilde iyi ellerde en iyi tatbika
ta kavuşur. Mesele, bu nosyonu temin edebil
mektedir. 

Burada açıklıkla görülmektedir k i ; ekseri
yet ekseriyetini elinde bulundurmaz ve bu su
retle karar almak durumu ile eğer birtakım 
hususlarda zorlamalara girerse, işte bugün ol
duğu gibi ekseriyet olmayan azınlık muhalefet 
de onun karşısında aynı tutumun içine gire
cektir. Binaenaleyh; hükümleri getirmek ka
dar bu hükümlere bağlı kalmak hüsnüniyet içe
risinde ve mutabakatla hareket etmek şarttır. 
Bu, yapılmadığı takdirde bu çıkacak İçtüzük 
de bu Meclisin çalışmalarına yeni bir veçhe, ye
ni bir hareket getirmeyecektir. Çünkü, hakkın
da peşinen birtakım öndüşünceler mevcut ol
duktan sonra istediğiniz maddeyi getirin bunu 
ölü hale sokmak her zaman için mümkündür. 
Eğer, biz maddeleri canlı, yaşayan tatbik 
edilebilir duruma getireceksek, bunu evvelâ 
gelin şu içtüzüğün müzakeresi sırasında örneği
ni verelim. Bu örneği bugün vermezsek, bu 
örnek bugün yerine getirilmezse bu İçtüzük ya
rın tatbik edilmemek gibi bir durumla malûl 
olarak çıkacaktır. Çünkü, kanunlarda eğer 
lâfzı anlaşüamıyorsa, mânası üçüncü olarak 
kanun koyucunun taşıdığı kasıt nedir, diye Mec
lis müzakerelerine başvurulur. Şimdi, yarınki 
Meclis tatbikatında ki, elimizdeki Cumhuriye
tin kuruluşundan beri Meclis çalışmalarını içi
ne almıştır. Bunun da en az onun kadar hattâ . 
daha fazla bir müddeti yeni çıkacak İçtüzüğün 
kapsaması istenir, şu görüşte malûl olarak çı
karsa ve Meclisin buradaki görüşü bir tarafta 
ekseriyetin, «kendi dediğimi yaptıracağım,» 
öbür tarafta da muhalefetin; «hayır yaptıra
mazsın» düşünüşü içerisinde çıkarsa yarın bu 
İçtüzük tatbik edilemez. Bundan sonraki gele
cek Meclislere kötü örnek olur, tatbikatta yan
lış misal olur. Bunun üzerinde sarahatla dur
mak lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; Komisyon değişik
liğinde bir husus nazara alınmıştır, bu da; ka
nunlar daha evvel tek Meclis devresindeki şim
diki tatbik edilen İçtüzük hükümlerine göre iki 
görüşmeye tabi idi. Bu yüzden birçok kanun
lar, hele şu son devrede ivedilik teklifi verilme
den âdeta çıkmaz duruma gelmişti. Halbuki, 
Meclislerimiz çifttir. Anayasadaki bu, hüküm, 
ki biz, parti olarak Senatonun kaldırılması 
kanaati içindeyiz ve biz bunu açıklıkla belirt-
m'işizdir. Bugünkü hüküm devam ettiği müd
det içerisinde iki Mecliste ayrı ayrı görüşmeye 
tabi olan ve hattâ Senatoda bir kısım değişik
likler olduğu takdirde tekrar birtakım komis
yon ve Meclis görüşmelerine sahne olan, vası
ta ve imkân veren kanunlar ve maddeleri iki de
fa görüşülmesi hususu yerine getirilmektedir. 

Bu bakımdan halihazır Anayasa hükümleri 
muvacehesinde ivedilik gibi bir durumun mev
cudiyetini ortadan kaldırmak meselesinde ka
nunların iki görüşmeye tabi olma esası ortadan 
kaldırıldığı takdirde ki, 103 ncü maddede ge
tirilen teklifte bu mevcuttu, Anayasa Komis
yonunun Alt Komisyonun da şahsan teklif sa
hibi olarak bu mevzuda kendilerine bilgi ver
miştim, bunu nazara alarak bu ciheti kaldır
mıştır. Böylece maddelerin müzakeresi daha 
rahat olarak sağlanmış olacaktır ve o zaman ar
tık ivedilik kabul edilsin mi edilmesin mi, ön
celik verilsin mi, verilmesin mi gibi birtakım 
münakaşaların da olmasına meydan verilme
miş olacaktır. 

Teklif hazırlanırken hangi esaslara bağlı 
kalarak hazırlandığı noktasında da bilgi sahi
bi olmamız lâzım. 

Bilindiği üzere, bugünkü tatbik edilen ve 
Anayasanın geçici 3 ncü maddesine göre geçi-
ci tüzük olarak kabul edeceğimiz tüzük 236 
anamaddeye sahiptir, burada 120 tane de dip 
notu vardır. Tatbikatta Meclis Başkanı ve 
Başkanvekilleri Meclis faaliyetlerini idare eder-
ken bu tatbikatı, bu dip notlarını nazarı iti« 
bare almak suretiyle Meclis çalışmalarını idare 
etmektedirler. Bu da sırayla olmadığı, zaman-' 
la bu tatbikat ve dip notları meydana geldiği 
için hangi madde ile arasında irtibatı vardır 
noktasında Başkanların ve dikkatli arkadaşla
rımızın dışında her milletvekilinin bileceği bir 
husus değildir. Bu yönüyle bir İçtüzük teklifi 

— 456 — 



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1972 O : 2 

ile, bunlardan da istifade etmek suretiyle ye
mi birtakım hükümler getirilmek yoluna gidil
miş ve Meclisin bugüne kadar teamül haline ge
len kabul ettiği tatbikat yeni İçtüzük hükümle
ri içerisinde dâhil edilmek istenmiştir. 

Bu yönüyle teklif 272 asıl 6 da geçici mad
de ile 280 maddeyi muhtevi olarak Anayasa Ko
misyonuna gelmiştir, Anayasa Komisyonu ise, 
bunu 162 maddeye indirmiştir. Bu 162 madde
ye indiriş şu şekilde olmuştur; bir kısım mad
deler çıkarılmış, bir kısım maddelerin hüküm
leri de bir başka maddeye fıkra olarak eklen
miştir. Ama, bu haliyle dahi birtaıkım husus
ların eksik kaldığı olabilir, bunları da müza
kereler sırasında tamamlama durumuna gidece
ğiz. Bu arada şu ciheti arz edeyim; zannedi
yorum bu, Mecliste biraz fırtına koparacak hu
sus ; Komisyon adedinin indirilmesi meselesin
de olacaktır ve bir husus daha var, 10 tane asıl 
komisyon kabul edilmiş, geçici komisyonlar, 
karma komisyonlar mevzuu bir tarafa kaldırıl
mış, komisyonların kısa zamanda faaliyet yap
ması nazarı itibara alınmış, yalnız plân mev
zuunda ayrı bir komisyon meveudolması gere
kirken, bu hususta Anayasanın hükümleri sa
rihken ve bu sarih olduğu için de biz, teklifi
mize bu yolda - Meclis Başkanı da buradadır -
birtakım maddeler koymuşken, Anayasa Ko
misyonu bunu tay etmiştir. Bütçe Komisyo
nunda uzun vadeli plânla yapılacak değişiklik
ler meselesi aynı yerde görüşülme gibi bir du
ruma girecektir. 

Şimdi, Anayasada bu mevzuda buna paralel 
bif değişiklik yapılmadığı takdirde, İçtüzüğün 
hükümleri bu şartlar altında çıktığı takdirde 
uzun vadeli plânın değişikliklerin teklifi -bu 
daha ilerde de olacaktır - bu şekilde görüşme 
durumunda olduğu takdirde Anayasaya bir 
uygunluk taşıma durumunda olmayacaktır. Bu 
yönüyle biz onun için diyoruz ki, Anayasa de
ğişikliğinde birtakım hususlarda mutabakat sağ
layalım ve bunu biran evvel getirelim, bura
dan geçirelim ki, bu değişiklikler muvacehe
sinde İçtüzük daha tatbik imkânına sahip bir 
durum içerisinde çıkma durumunda olsun. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir efendim. 

Devam buyurun Sayın İmer. 

I MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bu vesile ile tekrar ifade etmek isterim; İçtü
züğün umumî hükmü üzerinde konuşuyoruz.. 
Şu zamana kadar arz ettiğim hususlar İçtüzük 
teklifinin ne kadar mühim bir mesele olduğunu 
gösterir. Bizatihi 20 ay gibi bir zamanı Ko
misyonda almış olması dahi bunu gösterir. 
Daha evvel de ifade etmiş olduğumuz veçhile 
biz, Anayasadaki bir gensoru meselesindeki 
değişiklik mevzuu ortaya atıldığı zaman bu bir 

I neticeye varsın, partilerarası bir neticeye var-
I sın, Anayasa Komisyonu bir neticeye varsın, 

Meclislerden bu çıksın diye bekledik, bekle
dik... Bunun aksi hiç bir zaman iddia edilemez 
bekledik... Şimdi ne yapıyoruz, beklemeyelim. 

I Bu, tatbik edilen İçtüzükle bugüne kadar 1969 
seçimlerinden bu yana üç defa Anayasa deği
şikliği geçmiştir. Birisi partilere yardım mev
zuu ile ilgili olarak, bir diğer Nihat Erim Hü
kümeti zamanında gelmiş olarak, nihayet de bir 

I diğer değişiklik durumu mevzuubahis olmuştur... 
Üç defa değişiklik teklifi geçirilmiş bu getiri
lecek olanlar belki dördüncüyü bulacak. 

Şimdi, biz bu mutabakatı temin etmezsek 
ne olur? Birtakım görüşülecek kanunlar var, 
bu kanun tasarılarının görüşülmesi geri kalır. 
Bugün içerisinde bulunduğumuz bir durum 
mevcut. 12 Mart sonrası hükümetlerinin terek
küp tarzının dahi münakaşa mevzuu olduğu bir 
zamandayız. Görüşülmelerde müzakerelerin za
man aldığı ve memleketin bir an evvel huzura 
ve seçim vasatına girmesinden bahsedilen, bu 
mevzuda çeşitli spekülâsyonların yapıldığı bir 
devredeyiz. Bunun içerisinde bir Sıkıyönetim 
var. Bu sıkıyönetimle ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesi Sıkıyönetim Mahkemelerinin Sıkı
yönetim devam ett'ikten sonra kalktığına göre 
burada devam eden davaların askerî mahkeme
lerde devam edeceğine dair son çıkan Sıkıyöne
tim Kanununun hükmü iptal edilmiştir. Bu 
mevzu mühimdir, bunun 'ehemmiyetini burada 
Hükümet de arz etmiş, çeşitli partiler de bu 
mevzuda fikirlerini serdetmişlerdir. Bu husus
taki bir değişiklik Anayasada mevzuubahistir. 
Diğer taraftan Anayasada son değişiklik mese
leleri olarak Ordunun disiplini ile ilgili mevzu
lar vardır. Diğer taraftan evvelâ huzurun sağ
lanması, anarşik ortamın kaldırılması sonra 
reform tasarılarının çıkarılması keyfiyeti var-

I dır. Öncelik ve eğer devamlılık mevzuubahisse 
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bunlar da olacaktır ve bir kısım reform kanu
nu ve Anayasa gereğince çıkması icabeden Yar
gıtay Kanunu, Danıştay Kanunu, Askerî Yar
gıtay Kanunu, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
si Kanunu ve buna mümasil Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanunu gibi birtakım büyük anakanun-
lar, Anayasanın muayyen zamanda çıkmasını 
öngördüğü kanunlar müddeti içerisinde (pek 
az aşmakla beraber) gayet rahat bu İçtüzükle 
çıkarılmıştır. O bakımdan, bu kadar müsta
celiyetle yeni İçtüzüğü «Şlimdi görüşelim de gö
rüşelim» demenin mânasını kavramak, hele bir
takım Anayasa değişiklikleri gelecekken bunu 
anlamak hakikaten bizim için müşkül olmakta
dır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bir taraftan sıkıyönetim mahkemeleri çalışı
yor. Burada çalışanlara fazla mesai verilmesi 
hakkında tasarı Bütçe Komisyonunda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmüş, Meclis gündemine 
girmiş sıra bekliyor. Yarın belki sıkıyönetim 
kalkacak, kanun arkadan mı gelecek; islim ar
kadan gelsin diye?.. Bunların doğan hakları; 
bugünkü vaziyetteki hakları ne olacak? 

Burada kanunun bahsettiği birtakım haklar
dan istifade etmek, Anyasadaki birtakım hü
kümler mevzuunda, Meclis bizatihi kendisini 
alâkadar eden bir mevzuda kanunu çıkarmıştır. 
İşçi mevzuunda, memur mevzuunda birtakım 
hükümler ve kanunlar müstaceliyetle çıkarıl
mıştır. Acaba bunlar onlardan daha mı az 
ehemmiyet taşımaktadır? Bu şekilde hareket 
edildiği ve sadece Meclisin kendi çalışmasını 
biraz daha rahat şartlara bağlayacak bir İçtü
züğün kabulü meselesinde öncelik de öncelik, 
devamlılık da devamlılık diye direnilirse bunlar 
geri kalacaktır. O zaman da bunun geri kal
masının müsebbibi biz olmayacağız. (D. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri) 

Açıklıkla; çünkü biz diyoruz ki, İçtüzük 
hüki.imleri, sözlerimin başında da oldu, ona ge
leceğim .Sayın Sabit Osman Avcı, çok enteresan 
bir durum... 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Bana 
niye hitabediyorsun. İçtüzüğü hazırlarken be
raber değil miydik?.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Onu söyleyeceğim. Burada Hievzuubahis ettik, 
arkadaşın birisi o mevzuda söz söyledi, cevabı
nı verdik. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Grubuna söy
le, Grubuna. Biz rahatsız oluyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Ben Meclise söylüyorum. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Meclis 
Başkanının hatibe sataştığı nerede görülmüş?.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

Sayın İmer, yine girişteki beyanınıza dön
dünüz gibi geliyor bana. Lütfen konuya.... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Şimdi, bu mevzu ile ilgili olarak şu ciheti arz 
edeyim. Biz diyoruz ki, bunun üzerinde ıs
rarla durulmasın. 

Tümü hakkında konuşuyoruz Sayın Başkan. 
Eğer zamanımız tahdit edilecekse o ayrı mevzu. 

BAŞKAN — Hayır, zaman tahdidi yok sa
yın İmer, yanlış anlaşılmasın. Zaman tahdidi 
yok, konu tahdidi var. Konumuz; İçtüzük tek
lifinin tümü üzerinde müzakeredir. Bunu mü
zakere edelim mi, etmeyelim mi safhasını ge
çirdik... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben sözlerime başlarken, bu çe
şit düşünüşleri değil, mütalâaları peşinen ön
lemek ikastıyla, İçtüzüğe muhalif olmamamıza, 
İçtüzüğün çıkmasını istememize rağmen neden 
İçtüzüğün maddelerine geçilmesin noktasını 
iz^h edeceğim dedim. 

BAŞKAN — Anlıyorum sayın İmer. Bunu, 
başka kanunları çıkaralım gerekçesiyle değil 
de, yine bu İçtüzük çerçevesi içerisinde söyle
yebilirsiniz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, İçtüzüğün Anayasa ile ilgili olup 
olmadığı noktasında herhalde bir görüş ayrılığı
mız yok. 

Diğer taraftan, Anayasa'nın 85 nci madde
sinin ikinci fıkrasında da bir ihtilafımız yok. 

öbür taraftan, Anayasa Mahkemesinin İçtü
züğün Anayasa'ya aykırı olup olmadığını ince
leme selâhiyetini haiz olduğu noktasında da 
bir anlaşmazlığımız yok; açık hükümler muva
cehesinde. O halde, biz diyoruz ki, bir Anaya
sa değişkiliği de mevzubahis değil mi?.. Bir İç
tüzüğün çıkması meselesi birtakım spekülâsyon
lara âlet edilerek, İçtüzüğün çıkmamasını sağla-
maik suretiyle Meclis çalışmaları baltalanıyor 
gibi iddialar orta yere atıldığı takdirde biz de, 
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Anayasa'nın bir an evvel buraya getirilip gö
rüşülmesini sağlamak ve Anayasa'ya aykırı İç
tüzük hükümlerinin çıkmamasını temin .etmek 
kastıyla Anayasa değişikliğinin 'görüşülmesini 
istemek bizim en tabiî hakkımızdır. Bu hak içe
risinde bize yapılan iddianın karşıtı olarak siz 
de Anayasa'yı burada getirip çıkarmamak endi
şesiyle hareket ediyorsunuz, dediğimizde haksız
lık içerisinde mi olacağız? (DP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

GÜNGÖR HÜN (Sakarya) — Biz birşey de
miyoruz ki... 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — E işte 
can çekişiyor... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim müdaha
le etmeyin. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Biz burada Meclis İçtüzüğünü konuşuyoruz 
Bayramoğlu. Bu can çekişme acaba Meclisle 
mi, Grubunuzla mı ilgili? Onu bilmiyorum. Biz 
üzerimize almıyoruz. Söz sahibine; hele kem söz 
sahibine aittir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyi
niz lütfen. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Üslûbum, lisanım ve karakterim icabı olduğu 
için daha ötesini söylemek istemiyorum. 

Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Burada bu İçtüzük değişikliğiyle ilgili ola

rak bir hususu daha arz etmek durumundayız. 
Anayasa Komisyonu raporu ve görüşülme mev
zuu, verdikleri önergeyle paralel olarak, o ka
dar acele olmuş ki, getirilen İçtüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu 763 sıra sayısını 
taşıyor. Ayrıca 763'e 1 nci eüri olarak bir de 
fihrist dağıtılma durumuna girilmiş. Yani o 
kadar öncelik içerisinde, o (kadar "çabukluk içe
risinde ki, yeni dağıtıldı. Bu faydalı bir hu
sustur. İçtüzük gibi ihtisas isteyen ve bir ko
misyonda aylarca görüşülen, Anayasa Komis
yonunda yine bir süreyi alan bir mevzuda, bu
nun hükümlerine ıttıla Ikesbedebilmek için bir 
fihrist hakikaten lüzumludur ve bunun yapıl
mış olması yerindedir. 

Yalnız bu vesileyle şu noktaya tekrar işa
ret etmek isterim. Komisyonlar faaliyetlerini 
ciddî surette yapmak ve buraya mümkün oldu
ğu kadar nolksansız tekliflerle gelmek duru
mundadırlar. Bunu bir tezyif veya menfî 

yönden bir tenkit maksadıyle değil, komisyon
ların çalışmasında bir iıkaz yönüyle ele alıyor 
ve Anayasa Komisyonu burada temsil edilme^ 
durumunda olduğu . için kendilerine bu ciheti 
hatırlatmak lüzumunu hissediyorum. 

İçtüzüğün, Anayasa Komisyonunun değişti-
î'isine göre, 162 maddeden ibaret olduğunu be
lirtmiştik. Bu, 16 ikısma bölünmüştür. Ayrıca 
kısımlar arası bölümler yapılmış ve bu tertiple 
maddeler arası ıttırad sağlama durumuna giril
miştir. 

Bir ciheti daha arz etmek istiyorum iki, bu 
partimizin görüşü olarak şahsen yapmış oldu
ğumuz tekliflerin de nazarı dikkate alınması ile, 
uzun süre Meclis Reisliği yapmış olan Genel 
Başkanımızın da üzerinde durduğu bir husus 
olaralk Partilerarası Komisyonda teklif mev
zuunda ileriye sürülmüş ve kabule şayan bu
lunmuştur; gerek Komisyonca, 'gerek Anayasa 
Komisyonunca. Bu da, meclislerin seçime gitme 
mevzuunda, bilhassa erken seçime gitme mev
zuundaki alacakları kararların hangi şartlar 
altında alınacağı ve hukukî yönden, İçtüzük 
yönünden hangi şartlar altında müzakere edi
lip, hangi hülfeme bağlanacağı meselesidir. Bu
na ait hüküm açılkıtıaydı. Bu husus yend getiri
len İçttüzıüteteM bir hükümle bir şelkle bağ lanmış 
ve böylece bugünkü tatbik edilen İçtüzükteki 
bir eksulkliik giderilmiş, bulunmaktadır. Bizim, 
teklif sahibi olarak getirdiğimiz madde hük
müyle Anayasa Komisyonunun getirdiği hüküm 
anasında değişiklik olmuştur. Bu husustaki gö
rüşümüzü, teiklif sahibi olaralk, o madde görü-
şülür'hen ayrıoa ifade edeceğiz; parti olarak 
ve şahıs olaralk. 

Anayasa Komisyonunca hazırlanan raporda, 
birinci kısım genel hükümler ve tarifler. 

İkinci kısum, Millet Meclisinin kuruluşu. Bi
rinci bölüm Başikanlılk Divanı. İkinci bölüm, si
yasî parti grupları ve Danışma Kurulu. Üçüncü 
bölüm, komisyonlar. 

Üçüncü kısım, genel kurul çalışmaları. 
Dördüncü kısım, kanunların yapılması. 
Beşinci kısım özel hükümler. 

Altıncı kısım dötft bölüme ayrılmıştır: Binin
ci bölüm denetim yolları. İkinci bölüm genel 
görüşme. Üçüncü bölüm Meclis araştırması. 
Dördüncü bölüm güven istemi ve nihayet beşin
ci bölümü gensoru mevzuu ki, burada ısrarla 
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üzerinde durduğumuz ve teklifi getiren komis
yonun Anayasa değişikliğine esas alarak faali
yetini bir ara durdurduğu gensoru mevzuu... 

a n a y a s a d a değişiklik olacak diye beklediği 
mevzu. 

Devam, ©diyorum: Yedinci kısım, yasama do
kunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliği-
nıin düşmesi. 

Sekizindi kısım, oylamalar ve seçimler. Bu 
da ilki bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm, oylama
lar, ikinci bölüm seçimler. 

Dolkuzuncu kısım, devam ve izin mevzuunu 
hallediyor. 

Onuncu kısım, tutanaklarla ilgilidir. 
Onbirinci kısım disiplin cezalarını getirmiek-

tedir. Bu mevzuda da üzerinde duracağımız hu
suslar vardır ve bu İçtüzük teklifinin gerek da
ha evvelki komisyonun, gerekse Anayasa Komis
yonunun değiştıirlişinde Meclis üyelerini yakın
dan ilgilendiren bintıakıma cihetleri vardır. Den, 
kıymetli arkadaşlarımın bu maddeleri gayet 
dikkat ve itiin,a ile, irtibat kurmak suretiyle, 
okumaları ciheti üzerinde duracağım parti ola
rak. 

Omikinci kilsim, kolluik işleri. 

Onüçüncü kısım, Millet Memelisinin içhizmet-
leri. Birinci bölümü, idarî" işler. İkinci bölümü, 
mıilletveMlliğiyle ilgili belgeler ve işaretler; 
3 ncü bölüm malî işlere ayrılmıştır. 14 ncü kı-
ısıım çeşitli hükümleri getirmektedir. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Yok mu bizim 
elimizde bunlar! (A. P. sıralarından ycT yer 
söylenme! er) 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Sayın Balkan, yine muhterem arkadaşlar söy
lenmeye başladılar. 

Arkadaşlar, kanun tasarıları da elimizdedir. 
Gelelim buraya, umumu hakkında «kabul eden
ler... Etmeyenler...», maddeler hakkında, «kabul 
ödemler... Etmeyenler...» deyip müzakeresini 
yapanadan çıkaralım, olmaz mı? «Milletvekille
ri zaten biliyor» diyelim; yaparız bunu da. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica 
ediyorum... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devaimla) — 
Beyler, bir hususta mutabakata varalım; birbi
rimize karşılıklı hürmet etmek durumundayız. 
Biz, burada ekseriyetin verdiği ve karşısında 

I "bulunmamıza rağmen, kabul edilen öncelik ve 
devamlılıkla çalışma meselesinde Meclisin mü
zakerelerine iştirak durumun dayız ve buna uyu
yoruz. O halde sizin bu kanaatinize uymayan
lara da, sizin de bundan 2000 sene evvel bu 
fikre varmış olan insanların düşünüşü içerisin
de ; «sizinle aynı kanaati paylaşmıyorum ama 
kanaatimizi, fikrinizi müdafaa etme hürriyetini
zi sonuna kadar savunacağım» diyen zihniyetle 
düşünüp bardket etmenizi rica edeceğim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, gülüşmeler) 

Birtakım mevzuları burada hatırlatmak mec-
buriyötindıe kalıyorsak, her halde bu bizim bu 
husustaki kararlılık ve ısrarlılığımızdan değil, 
oltaya çıkan mevzular ve söylenen sözler dola-
yısryiedir. 

Muhterem arkadaşlar, mesele ve mevzuun 
incelenmesi, sadece bu noktalara münhasır kal
mayacaktır. Bu meselenin müzakeresi devam 
edeccıktir. Birtakım arkadaşların burada, bu 
Meclis müzalkeneleııinin devamı mevzuunda bir 
sa-bırsızlılk içerisinde olduğunu görüyoruz. 

NECATİ KADAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, vakit doldu. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Doğru söy
lüyorsun ama, onu sağa dön de söyle. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Mecliste İçtüzük veya tatbik ahkâmı içerisinde 
(konuşulurken sağ tarafa mı balkılar, sol tarafa 
mı bakılır diye - biraz evvel söyleyen arkada
şımızın sözleri muvacehesinde - bir hususun 
mıevcudo'lmadığını biliyorum. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Konuya, dön 
konuya. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devaimla) — 
Muhterem arkadaşlarım, mevzu üzerinıdelki gö
rüşlerimiz, esas hakkındaki görüşlerde de İçtü
zük hükümlerime göre görüşme haklarımız baki 
kalmak üzere, mevcuttur. İcabettiği takdirde 
esası hakkında tekrar görüşlerimizi arz etmek 
'durumunda olacağız. Burada sözümü bağlaya
cağım, yalnız şunu arz etmek isterim. 

Sözlerimin başında yine söyledim, burada 
buluLimayan arkadaşlarımız bu meseleyi belki 
aynı ölçüler içerisinde ele almamış olabilirler. 
(D. P. sıralarından «Vakit tamamdır» sesleri) 

Sayın Başkanım, zamanı geçirmek isıteoniy o -
ram, bağlayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, 19,30'a kadar devam 
I edeci3iKtir; Sayın İmer buyurunuz. 
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NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — O 
yarın için Sayın Başkan, bugün 19,00'a kadar 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Hayır efendim değil. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

iSayııı Başkan, yarından itibaren saat 10,30, 19,30 
şeklinde; bugün saart 15,00te başladı, 19,00'da 
ibiıtımesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
oyladığım önergeyi lokuyayım tereddütler izale 
edilsin efendim : 

«Içıtıüzük ıteklifitnin .görüşülm'esine 6 Aralık 
1972 Çarşamba» (bugün) saat 15 t e başlanma
sına ve konunun bitimine kadar G-eınel Kurul 
çalışmalarının Cumartesi, pazar hariç olmak 
füızere - her gün saat 10 - 13 ve 15 - 19.30 arasın
da yapılmasına... şeklînde olduğunla göre çalış
mamızı 19.30'da bitireceğiz efendim. 

Devam ediniz efendim, buyurumuz. 
MUSTAFA KUBlLAY IMER (Devamla) — 

Sayım Başkan, size de belirttiğim üzere, Meclis 
çalışma saatinde yarana bir erteleme yapılma
ması ve Meclis çalışmasının daha fazla uzama-
ması kayıt ve şartıyle sözlerimi bağlama duru
mundaki beyânım bununla ilişkilidir. Bu husus 
Itald fikİT vıe kanaaltlerimi zaman meselesi mü
sait iolduğu ölenler içerisinde bugün bitirme do
rumunda 'oHacağım ve bu suretle de Meclisin 
nlormal mesaisinin dışına, yani kabul edilen me
sainin dışana taşma durumu içerisinde olmaya
cağım. 

Bizim konuşmalajrımızda birtakım ehemmi
yetli mevzuların uzatıldığı veya başka bir dü
şünüş içerisinde kısaltılması lâzım ıgeldiği ıgibi 
kanaatlere sahip olan arkadaşlarımızın bu Mec
lisin birtakım mevzularda 6 - 7 saatlik koıruş-
maJlara muhatap olduğunu ve hattâ bunların 
kişilerin şahsî durumlarını alakadar eden mev
zularda 'olduğunu ve bu sebeple Meclis mesai 
cinlin sabahlara kadar devam ettiğini de hatır
latmak isterim. Her halde söylediğim sözleri a 
mânası... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Konuyla ilgi
li konuş. 

MUSTAFA KUBlLAY ÎMER (Devamla) — 
'Pek faızla derin olmamakla beraber anlaşılmış-

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Sermaye Mitti, 
fihristi foku fihristi 

MUSTAFA KUBlLAY IMER (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, bu maddelere geçil
meme mevzuundaki partimizin düşüncelerini, 
Meclis dışında Umumî Efkâra arz etmiş bulun
maktayız ama, Meclisin de bu mevzuda bir ka
naate sahip olması ve Meclis zabıtlarına da der
ci yönünden partimizin bu yoldaki görüşlerini 
burada da anz etmek isterim. 

Yapılan toplantı İçtüzükle ilgilidir ve şöy
ledir : 

«Bu toplantıda Anayasa değişiklikleri, re
formlar ve Devlet güvenliğini ilgilendiren çok 
önemli tasarılar varken, Meclis içtüzüğü gibi 
büyük hacimde bir kontunun Meclise getirilme
si üzerine doğan durum incelenmiştir. Yapılan 
müzakereler neticesi D.P grubumun, bu tutum 
karşısında takınacağı tavır tespit edilerek aşa
ğıdaki hususların Kamuoyuna açıklanmasına 
karar verilmiştir.» 

AHMET ÇAKMAK: (Bolu) — Bravo Imer... 
(AP sıralarından gülüşmeler) 

MUSTAFA KUBlLAY IMER (Devamla) — 
Burada yaptığım konuşmalar şahsımı değil gru
bumu ilzam ettiği için... Grörüyorum İd, birtakım 
arkadaşlarım bu mevzuya genişliğine girdiği
mizde, hâlâ bâzı meselelerde teretdüt içerisin
deler. Grup tebliğimizi de burada açıklayarak 
belirtelim de teretdütleri izale olmuş olsun. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Konuyla ne 
alâkası vardır ? 

BAŞKAN — 'Sayın Imer, sayın Imer... (AP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, rica ediyorum müsaade buyurun, 
benim görevimi yapmama imkân verin. 

MUSTAFA KUBlLAY ÎMER (Devamla) — 
Umumî fiTÖrüşleTİmizi... 

BAŞKAN — iSayın Imer, muhterem Imer, 
lütfediniz, konuşmanızın başında da vâki uyarı
larım gereğince, konu üzerinde görüşünüz. Grrup 
tebliği aslında Kamuoyuna da duyurulmuştur, 
Yüce Meclisin de malûmudur ve konuyle de 
ilgili değildir içtüzük tasarısının tümü üzerin
de görüşünüzü lütfediniz efendim. 

MUSTAFA KUBlLAY IMER (Devamla) 
— Sayın Başkan ben burada mevzuu partimi
zin görüşü olarak belirtiyorum ve zannediyo
rum ki... 

BAŞKAN — Zaten grup adına görüşüyor
sunuz. 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
—• Ve zannediyorum ki, buradaki konuşmam, 
da sizin belirttiğiniz gibi grup adına; grubu
muzun görüşünü bildiriyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim de, grubu
nuzun o görüşü... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
— Yani bu mevzuda grubumuzun görüşünü 
bildiriyorum. 

BAŞKAN —• Sayın İmer, grubunuzun o 
görüşü evvelâ İçtüzük mü, Anayasa mı görü
şülsün konusundadır. İçtüzüğün görüşülmesi 
takarrür etmiştir. Lütfediniz beni anlamaya 
çalışınız. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Hâle. ısrar ediyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
— Muhterem. Başkan, okuduğum zaman açık
lıkla belli olacak. 

D. P. olarak Millet Meclisinde Anayasa 
değişikliklerinin Devletin güvenliği ,hâlâ ka
nayan bir yaranın sarılması, millî birlik ve bü
tünlüğümüzün korunabilmesi için gereklidir. 
Bu sebeple Anayasa değişikliğinin bütün ko
nulara takdimen görüşülmıesi gereklidir. Bu 
sebeple esastan maddelere .geçilmesinin karşı
sındayız. Tamam mı?.. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Ne alâkası 
var? (A. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
—• Anayasa değişikliklerini görüşen partiler-
arası komisyon çalışmaları ikmal edilmiştir ve
ya ikmal edilmek üzeredir, önümüzdeki gün
lerde bu. konunun Meclis gündemine alınabil
mesi. mümkün iken, Meclis tüzüğü gibi ikinci 
derecede önemli fakat büyük hacimde bir ko
nunun görüş (ilmeye başlanması, hele şimdiki 
ıgibi öncelikle ve devamlı olarak görüşülmeye 
başlanması, Anayas'a değişikliklerinin süratle 
'gerçekleşmesini tehlikeye düşürecektir. Çün
kü bir taraf çıkarmaya çalışacak, öbür taraf 
bunun karşısında Anayasanın çıkarılmasını 
isteyecek; Anayasa değişiklikleri komisyonda 
^görüşülecek, Meclis gündemine gelecek ve siz 
hâlâ İçtüzüğü görüşmeye devam edeceksiniz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Braıvo, maksatları • o. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Maksat
ları Anayasayı sabote etmek. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Onu biz tak
dir ederiz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
— Evet, Anayasa değişiklikleri Meclis İçtü
züğünde yeniden bâzı değişiklikler yapılması
nı gerekli kılacaktır. 

Bunun, İçtüzüğün bugünkü durumuyle her 
halde ilişkisi var Saym Başkan. Biz de başın
dan beri bunu iddia ediyoruz, diyoruz ki, «Ana
yasa değişikliklerinde İçtüzüğün yeniden de
ğiştirilmesini esas alan birtakım değişiklikler 
var; o bakımdan maddelere geçilmesin ve tek
lif ettik Anayasa Komisyonu Tüzük teklifini 
geri alsın,» diye. Çünkü müzakerelerin önceli
ğine ve Cumartesi ve Pazar haricindeki gün
lerde çalışma saatleri içinde devamlılığına ka
rar verilmiştir. Yarın Anayasa değişikliği 
geldiğinde çok müşkül durumda kalacaksınız. 
Her halde o zaman, bugün Tüzük teklifinin 
öncelikle ve devamlı şekilde görüşülmesi için 
rey verenler bunu halletme çaresine başvura
caklardır ama, mızrak çuvala nasıl sığacak
tır bilmiyorum. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bu. bakımdan Anayasa değişikliğini mütea
kip İçtüzüğün bir defa daha ele alınması mec
buriyeti doğacaktır. 

Gündeminde süratle çıkarılması gerekli 
birçok önemli konu varken - ki, bahsettim 
burada bu kanunlardan - İçtüzüğün Meclisi
mizi iki defa ve uzun süre meşgul edecek tarz
da ele alınmasının sebebini izahta güçlük var. 

Bu sebeple, geçen defa öncelikle 'görüşül
mesi mevzuunda olsun, bu defaki devamlılık 
.mevzuunda olsun, ısrarla yine aynı şekilde ıs
rarla karşı çıkmak: durumundayız. 

Biz burada mesele ve mevzuun vüsatini 
yarın bundan pişmanlık duyulmaması için 
anlatmaya gayret ediyoruz ve konuşmamızın 
biraz uzamış olması, biraz değil hattâ, 6 - 7 
saatlik konuşmalara alışık 'Olanların, hele su
nuş konuşma]arma alışık olanların bizim 1,5 
saatlik konuşmamızı dinlememekteki sebeple
rini izahta güçlük çekiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay İmer, lütfen 
konuya gelin efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
Biz burada, kaldı ki, İçtüzüğün bize verdiği 
imkânlar muvacehesinde, daha evvel de be-

— 462 — 



M. Meclisi B : 14 

İlettiğimiz gibi, bu hakları kullanmak suretiy- | 
îe, .nasıl siz A. P.'ndeki rey veren arkadaşları
ma söylüyorum - bunu içtüzüğün nasıl önce 
çıkarmak, devamlı müzakere yapmak niyetin
de iseniz, biz de bunun aksini yerine getirmek 
niyeti içindeyiz. Siz ne kadar haklı iseniz biz 
de o derece haklıyız; siz ne derece haksız ise
niz, biz de o derece haksızız. Parti mevzuunu 
kaldıralım, lehte ve aleyhte rey veren millet
vekili arkadaşlar için ayin mevzuu söyleyelim. 
leJlıte oy verenler ne derece haklı ise, aleyhte oy 
verenler o derece haklı; lehte oy verenler ne 
derece haksız ise aleyhte oy verenler de o de- I 
recede haksız olur; aynı ölçüler içerisinde. Kim
senin kimseye tan etmeye hakkı yoktur. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sa
yın Başkanım, İçtüzükte bunun yeri var mı 

ORHAN CEMAL PERSOY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, kanunun tümü üzerinde görü
şüyoruz ' I 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
—• Biz kanunun tümü üzerinde görüşüyoruz. 
Ben burada bahsettim... 

BAŞKAN —• Sayın imer, lütfen cevap ver- I 
meyiniz efendim, rica ederim, tümü üzerinde 
görüşünüz. I 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) 
— Kanunun tümünü bırakalım; gündemin gün
dem dışı konuşmalarla ve gündem dışı konuş- I 
nıaların bugünkü İçtüzüğe göre mahiyeti ile 
hiç. alâkası olmayan mevzularla Meclisin meş
gul edildiğini gayet iyi bilmekteyiz. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) I 

SABRÎ YAHŞİ (Kocaeli) — Senin heykelini 
dikecekler. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Bu yönüyle biz Anayasa değişikliklerine tak-
dimen İçtüzük teklifinin bu şekilde devamlı' I 
olarak öncelikle görüşülmesini temin .gayretle
rini, parti olarak maksatlı bulmaktayız. Bu gay
retler Anayasada yapılması düşünülen değişik^ I 
likleri geciktirilmek ve engellemek maksadına 
mâtufdur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İmer, bunlar da konu dışı 
olduğu halde yine söylediniz daha evvel bun
ları efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — ,Sİ1 baştan.. 
BAŞKAN — Size hitap etmedim ki, Sayın 

Doğan. I 
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MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de size söy
lemiyorum. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, size söylememişler. Kürsüde ko
nuşan hatibe yapılan bir ithamın cevabını ben 
vermiyeyinı, siz verin efendim. 

BAŞKAN — Bir itham yapılmadı. Ben bir' 
arkadaşımızın.. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Siz sordunuz, size söylemediğini beyan etti. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, ben size söyledim! 
efendim, diğer Sayın üyeye söylemedim bir şey. 
Onun için arkadaşımızın söze karışmasını yer
siz buldum, onu belirttim. 

ORHAN CEMAL FER'SOY (İstanbul) — 
•Sözü bitti her halde, Sayın Başkan. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri, 
Anayasa nıevzuuyla ilgisi olan İçtüzüğün yeni 
değişikliğinde komisyonların çalışma tarz ve 
şekillerine yeni bir veçhe verilmiştir. Burada 
şunu arz etmek isterim .ki., İçtüzük değişikliği 
teklifini 20 ay görüşen bir komisyonda her top
lantısını takibeden ve her maddesi üzerinde fi
kir sahibi olanın söyleyeceklerinde bir tüken
ilme mevzubahis değildir. İcabederse çok daha 
geniş olarak bunun üzerinde izahat verme duru
mu mevcuttur, ama ne kadar enteresan ki, 
bu mevzuda İçtüzüğün yeni değişikliklerinin 
neleri getirdiğini bilmeyenler konuşanın, bu 
mevzuda, kanun teklifi getirenin getirilen tek
lifi bilmediği veyahut onun içerisindeki husus
larda ortaya sürülecek cihetleri bulamadığı gi
bi bir iddianın sahibi olmuşlardır. Ben bunu 
mantık ölçüleri içerisinde görmüyorum. Bu söy
lenen sözün kıymet derecesini, kıymet hükmü
nü bilmekle beraber burada Meclis önünde söy
lemeyi şahsıma, lisanıma, üslûbuma ve karakte
rime yakıştıramadığım için söylemiyorum. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonların ça
lışmalarında bir husus getirilmiştir. Bu da Mec
lisin çalışma süresi içerisinde komisyonların 
toplanamayacağı gereğidir. Bu, ancak Meclis 
Başkanlık Divanının kararı ile olacaktır. Yeni 
İçtüzük değişikliği teklifi ile bunun getirildiği
ni biliyor muydunuz?.. 

Komisyonlarda çalışmalar Meclis çalışma 
saatlerinin dışında olaca'ktır. Şayet bu içtüzük 
hükmü kabul edilmiş durumda olursa, mesele-
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lerin görüşülmesinin ne şekil alacağını sizlere: 
arz etmek isterim ve komisyon mesailerinin de 
ne şekilde yapılması gerekeceğini hatırlatmak 
isterim. Açıkça komisyonları biıieştiremiyor-
sunıız, yani Geçici Komisyonlar kurulamıyor, 
meseleler İhtisas Komisyonlarında görüşülecek. 
İhtisas Komisyonları Meclisin çalışma saatleri 
içerisinde, toplantı yapamayacaklar ve Mecliste 
«Komisyonlarda da çalışanlar var» demek su
retiyle ekseriyetin temini de yapılamayacak. 
Arkadaşlarımız bu ciheti de biliyorlar mıydı 
acaba?.. İşte bunlar bu değişiklik teklifi ile ge
liyor. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bunları mad
delerde görüşsek daha iyi olur. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bu umumî bir mevzudur. Meclisin çalışınalarıy-
le ilgili bir .mevzudur. Nasıl bir ivedilik mevzuu, 
komisyonların türek'küp tai'zı ıınevzuu bahis ko
nusu ise, bu da Meclis çalışmalanyle ilgili bir 
'mevzudur. Bunun teklifte niçin getirildiği, ko
misyonca niçin benimsendiği hususları üzerinde 
ma'ddeler geldiği zaman elbette durulacaktır, 
amıa bir tekifin tümü üzerinde konuşulurken 
birtakım anaunsurlara atıfta bulunmak ve ge
lecekteki müzakereleri o noktalar üzerine teksif 
etmek lâzım. Burada okudum, «Birtakım kısmı 
ve bölümler var» dedim, bunların ayrılmasını 
bir sebebi var. Kısım ve bölüm']er arasında bir
takım atıfların bir sebebi var ve dedim ki «Bu
gün tatbik edilmekte olan İçtüzükte bulunan 
maddelerin dışında ona daha çok yaklaşan çok 
sayıda dipnotlarla doludur ve bunların arasın
da bir bağlılık kurulamamıştır, sıra'sma göre tas
nif edilmiştir.» İçtüzük bir* mevzuu sistematik 
olarak inceleme'ktedir. Bu baklandan ben eğer 
size kısım ve bölümleri okumuşsam, kastım bu
nu ve buradaki birliği sağlamak içindir. Bu 
Meclis iki türlü faaliyet gösteriyor. Birincisi 
Umumî Heyetiyle, ikincisi Ko'misyon çalışmala
nyle. Komisyonlar Meclise niyabeten vazife gö-» 
rüyor. Diyorum, ki, «Komvisyonlar Meclis çalış-
ıması içerisindeyken çalışamayacaklar, bu mev-
zudaki düşünüşünüz ne olabilir?» Bunu hatır
latmak durumundayım. Diğer taraftan komis
yon çalışmalarındaki müzakerelerin devamlılı
ğı ve bunların yetiştirilmesi nıeselesi mevzuba
his. Bunlar üzerinde bilgi sahibi olmadığımız 
sürece birtakım öndüşünceler üzerinde hareketi. 
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etmek yersiz olacaktır. Mevzuu hafife alıp te
bessüm edenler, rahatça gülenler için söylenmiş 
bir sözü ben söylemedim, atalarımız söylemiş, 
hatırlatmak isterim. «Son gülen iyi güler» bey
ler. 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Doğru söy
lemişler. 

NİHAD KÜRSAD (İzmir) — .Seni düşüne
rek 'söylemişler. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Biz burada Anayasanın gerekleri içerisinde sa
dece seçim bölgemizin 'değil, .milletin vekilleri 
olduğumuzu kabul eden ve yine Anayasa gere
ğince yemin etmiş insanlar sıfatıyle konuşuyo
ruz. (D. P. 'Sıralarından «Bravo» sesleri) 

Biz burada şu veya bu şekilde birtakım art 
niyetlerin altında kararlara gitme düşüncesi 
içerisinde konuşmuyoruz. Biz burada, bu temele 

•bağlı olduğumuz için milleti, ülkesi ve hâkimi-' 
yeti ile varolan Devleti vücuda getiren hukukî 
müessesenin Anayasa olduğunu bildiğimiz için 
ve en üstün hukuk kaidesinin hukukî düşünüş 
içerisinde Anayasa olduğu için sık sık Anaya
saya sığman ve hattâ bazen Anayasadan şikâ
yet edenlere diyoruz ki, Anayasa değişiklikleri 
üzerinde durmak, bu İçtüzük değişikliği tekli-ı 
fi üzerinde durmaktan daha önemlidir. 

ATTMRT FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
O iş halloldu, Sayın İnıer. 

MUSTAFA KUBÎUAY İMER (Devamla) —-
'Muhterem arkadaşlarım, burada kastımız, üze
rinde parti olarak ciddiyetle ve hassasiyetle 
durduğumuz İçtüzüğün rahatlıkla ve aradaki 
münasebetlerin temini suretiyle, ve gelecek için 
ihtiyaçlara, cevap verecek şekilde geçmesini te
mindir. Bu Mecliste bir Anayasa değişikliği lî)(>9 
senesinden beri dördüncü defa olarak gelecek. 
Biz diyoruz ki, «Millet nefine hareket ediyo
ruz» ve onun için diyoruz ki, «Kanunlarda, bu 
şekilde alelacele çıkarıldığı için sonradan ek ve 
değiştirme maddeleri ile vatandaşın anlamaya-ı 
cağı hale getirilmiştir.»' Gerektiği ölçüde tet
kik yapılmadığı, Anadolu'nun tâbiri ile yangın
dan mal kaçırırcasına kanunlar çıkarılmak du
rumunda olunduğu ve iyice incelenmediği için 
sonradan birtakım değişiklikler ve ek maddeler 
getirilmek zorunda kalınmaktadır. 

Biz geçen defaki Anayasa değişikliği sıra
sında da söylemiştik, bu defa da söylemiş du-
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ramdayız; «Anayasa değişikliklerini yaparken 
tümjün'ü birden getirelim, parça parça ve palya-
tif tedbirler şeklinde değil, ileriyi kapsayacak 
ve Anayasanın devamlılığını sağlayacak şekilde 
g-etirelimi» dedik. Bunlar dinlenilin ediği için 6 
ay sonra bir Anayasa değişikliği daha getiril
mek durumunda olundu. Danasını söyliyelim; 
eski Demokrat Parti mensuplarına siyasî hak
larının iadesi konusunda Anayasa değişikliği 
•meselesi Anayasa Komisyonunda ve Mecliste 
görüşülürken o zaman yine. çabukluğa getiril
diği için iyice tetkik edilmemiş, yeniden ele 
alınmak lüzumu içerisinde kalınmıştır. Kendi 
siyasî haklarınızı düşünüyorsunuz da, siyasî 
haklarından mahrum olmuş birtakım insanların 
İçtüzük değişikliğinden evvel siyasî haklara sa-< 
hibolması gereğini Anayasa değişikliği ile ge
tirilmesini niçin düşünmüyorsunuz? (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Ne alâkası 
var? 

BAŞKAN — Sayın tmer, konuyla hiç ilgisi 
yok efendim, lütfen... 

MUSTAFA KÜBÎLAY İMER (Devamla) — 
O emeğimizi biz... 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Halkın önünde konuşursunuz bunları. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim karşılıklı 
görüşmeyiniz. Sayın tmer... 

MEHMET İSMET ANOT (Eskişehir) — Sen 
bunu söyleme. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, yeriniz
den o şekilde müdahale etmeyiniz. 

Sayın İmcr lütfen konuşnuanızı tamamiılayı
nız efendim, süre de dolmuş bulunuyor. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Deva,mla) — 
Biz, zahmetsizce, sıkıntısını çekmeden mirasa 
konanlardan değiliz. (A. P. sıralarından gülüş
meler) Biz mirasına konulup da... (Başkan ta
rafından hatibin konuşması kesildi) 

BAŞKAN — Sayın Imer rica ediyorum... 

MUSTAFA KUBİLAY IMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, müdahalelere cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin de ben cevap ve
reyim efendim. 

Efendim, bunlar hiçbir şekilde konuyla il
gili değil. Çalışma süremiz de dolmuş bulun
maktadır. Lütfen sözlerinizi bir cümle ile ta
mamlayınız efendim.: 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sözlerimi bağlayıp bağlamamak 
bana aidolan bir mesele olmasına rağmen, mev
zuu ve meseleyi... 

BAŞKAN — Sayın Imer, vakit dolduğu içi ti. 
konuşmanızı bitirmenizi söyledim efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) - . 
Meseleyi gerektiği takdirde grubumuzun hak
ları ölçüsünde ve Meclis müzakerelerinin verdi
ği imkânlar içerisinde gerek esas yönünden, ge
rek maddeler yönünden inceletme durumumuz 
ve hakkımız mahfuzdur. 

Bu ölçüler içerisinde, bu düşünüş içerisinde 
şu ana kadar izah etmek durumunda olduğum, 
hususlar sona ermiştir. Bu bakımdan konuşma
mı burada keserken, Demokratik Parti Grubu 
adına bitirdiğim konuşmamın sonunda Yüce 
Meclise partim adına saygılarımı sunarım. (D.T\ 
sı ralarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, önergeni
zin konusu kalmadı her halde efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın hatip «Ben söziimiü kesiyorum', bitirdim» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizin konusu 
kalmadı diyorum- Geri alıyor musunuz? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Geri almıyorum, 
orada kalsın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, 1972 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına 274 sayın üye katılmış; 270 kabul, 
1 cekinser ve 3 ret oyu kullanılmıştır. Bu suret
le tasarı kanunlaşmıştır. 

7 Aralık 1972 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati } 19,33 

*>&•<{ 
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1972 yılı Bütçe (Kanınnuraa 'bağılı ©etveUende değ-işıklük yapılmaöı Ihakkında (kaniim tasarısı
na verilen laylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
1 
3 . r ; : : J ı ' • • 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 274 

Kabul edenler : 270 
Reddedenler : 3 . 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 165 

Açık üyelikler : 1% 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M, Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİJSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman . 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

[Kabul 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken -
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
A. Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâenn 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

edenler] 
BURSA 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekfiye Gül»en 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif TosyalıoğTu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Anslan Topçuibaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emlin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Eriteni 
Yeli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza SeptioğTu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gaeıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocıak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
I.Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
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Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Oavit Okyayua 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Arar • 
İlhan (Egemen) Daran-
delioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Halkkı Teîkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
BıırhaiLettıin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nailâ Erdem 
İhsan Günsan 
Ooşfkım Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osnıa 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Saıbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagtin 
Feyzullah Çar&çı 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
1 Etem Kılıç/oğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahikuoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp i 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

\ Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Zilya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Melhimet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Altsoy 
Necan«ttin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçdl'i 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin MüfUioğlu 
Kevni Ntfümoğiu 
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ELÂZIĞ 
Sam«t Güld,o£an 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Ktigükte-
pepııuar 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Üsilu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Haımdi Hamanıcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasımı Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaışı 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç et im ez 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B. 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çil oğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Salbit Osman Avcı 
(Balkan) 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk " 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

[Çekinser] 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çahkoğlu 

[Oya kaUlmıy anlar] 

KONYA 
Mustafa KuJbüay Imer 

Kemal Ziya Öztürk 
(B§k. V.) 

Fikret Turftıangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Güreı* 
M. Nurettin Sandıkçi-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Ganga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
tbrahidn Öktem <' 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tomlbus 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haaaa D«ğ«r 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

IRLESIM 14 mü 

6 . 1 2 . 1972 

Saat : 

I I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen I 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul-
ıması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. '(10/92) 

3. •— Bivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca j 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi j 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/0) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kal kın amam a sebebini tespit m aksa- j 
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir I 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, j 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya- { 

Çarşamba 

15,00 

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Bivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

İİ . — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrett'in Can-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zej^tin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak İÜQH gösterir. 



inak üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
Lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'mn, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığım tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Miiletvelkild Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum MiMıetvekili Gıyasettıin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Millletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Millet veki l (Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop 'Milletvekili Hilımi Işgüzar'm, 
Girna T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını ön.'e-
mek, turizm kredilerinin doğıillmasmdtki aks;:k-
lıklarm neler olduğunu tesbit etmek rnaksad'V-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16/ 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyar.n-
ca bir genel görüşme açılmasına clad̂  önergesi 
(8/17) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa;:.in 



88 nci m&ddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına daiir önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
G-enel sağlıık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı u 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi u\a 
rınea bir genel görüşme açıdımasma dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeKİeşmesmi 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tat i;ik 
edilmemesinin nedeni/eri konusunda bilgi ed'in-
mıek maksadıyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ^f;ir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler oldv.ğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay^a-
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne-
derilerihııi tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınea bir Meclis Araştırması anl-
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı t a r a r 
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hanıgi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarîanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyuLluğu id-
liasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarır.ea 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
riO/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt. dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerin'in meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'v.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d i: ir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin. yer<ıltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması iyin 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci nnd-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 
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42. — içel- Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu Iktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
vo inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin miülî çıkarımız paralelinde iş-
letiilmesinde ve değerlendirilmes'inıi sağlamak 
dçdn alınması gerek! tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
ranca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mtt lis 
arattırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına sata! »il
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaç] a-]m 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin nejer 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politika-smm olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması- için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına Jair öner
gesi (10/51) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığım ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair Önergtsi. 
(10/52) 

48.— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair oıer-
gesi. (10/53) 

49. — içel. Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ma re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. 10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
killide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adaııa Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarına 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türle sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek, amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili' Mustafa Ok'ım, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasını önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah. edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürloün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yilmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vaıhiit BiOzatlı'nm, • 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasamn 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. —• Samsun MTJleıtvekjli Kararan Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletveıki'l İbrahim. Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sıivas Milletvekili! Vahit B,ozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

'64. — içel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve iskân Bakanlığı imar 

Genel Müdürlüğü tarafından içel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili Ibraünkn Öztürk'üni, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — istanbul Milletvekilli Eişref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. —. Maraş Milletvekili İbrahim Özftürk' 
ün, Türkiye 'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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rıi tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olcfcuğu konusunda bilgi .edinmek maksa 
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Miaraş Milletvekilli îbrah&m, Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
PaTİamıemtcKnun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önengesi. (10/71) 

(74. —. İçel (Milletvekilli Turhan. Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekono'misine etkile
rini saptayabümek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Mjilletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

'77. — Gaziantep Mililetveküü Şihasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 ardada sının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. —. İzmjir MiıMeıtveikffi Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama> 
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık taraf sız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Slüüey-
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Anikara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. .— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair Öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin YıiUmaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
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ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargrli'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

1(010. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nııı kurulmasınm gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

101. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Şalini Arslan'm, 
Türk -güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili' Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — îçel Milletvekili Celâl Kargülı'nın, 
iSosyal (Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci .maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — îçel Miletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — îeel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. <—. îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88.nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İecl Mililetvekilli Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üjzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-



masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/705; Cumhuriyet Se
natosu 1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nci ek 
ve 759'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972, 
29.11.1972 ve 1.12.1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri,, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve ilki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıimaz'ın, İçel* 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 
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1.5. — İçel Milletvekili Turhan özıgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dabeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağıma dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısııyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusu 
06/90). 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ı/n kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibamka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baklanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma

sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
HamamcToğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ım, Antalya'nın oalkırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Emerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ım, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarınım aksadığınım doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'num, Almanya'da çalışan Türk işçilerimin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim, bakanlarından sözlü sorusu (6/105] 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işimin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafımdan başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerimin, ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakamından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa-
so ihtilâfı üzerime, Başbakan, tarafından, A. P. 
Ortak G-rup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan, sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanımdau 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yemi bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 
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38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçemnde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sula^ıa projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçaru köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinas-i Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı -
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
rımdan sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul-
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süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1981, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alınan kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanmdan sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
.Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş eklmıi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(C/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tııral'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerıindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanmdan sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanmdan sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
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projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1G8) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere vo yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakarımdan sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekil inin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili' llyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedilip 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Finike ilçesine bağlı Tuıunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar. 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Giil-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin 'yollarının yapımına dair Köy Iş]eri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekilli Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in. 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlıı' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın. 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için no 
gi'bi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın. 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Oiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1.971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin İçme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Slinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekilli Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin halckmda yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi îşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı-



na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mdOllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli tlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — îzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - tş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından .sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 
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134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da-

: ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 
140. — Afyon Karahisar Milletvekili Hain

di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasayle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C: ISenaıtosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu ;(M. Meclisi 1/596; 
C. Senatosu: 1/74) (M. Meclisi İS. ıSayısı •: 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ıek; C. ISenatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4.1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 .12 . 1972) 
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X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 y.ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi. Yiu 

ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (:S. .Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski -eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özhey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve. Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5.1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğııkpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 

Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine'dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er-üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — 'Cumhuriyetin llâmiımn 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (S. iSayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lıı ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et-
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nıek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(!S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilây İmer 
ve Van Milletvekilli Salih Yıldız'm, İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1972) 

8. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki-
ılâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifime dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın

da M. Meclisi Plan komisyonu raporu t(M. Mec
lisi: 2/65; C. ISenatosu : 2/273) \(M. Meclisi 
İS. (Sayısı : '2, 2'ye 1 lıci lek ve 2'ye 2 nci tek; C. 
ISenatosu (S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — İzmir Milletvekili! Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve- İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü im,addesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair (Millet Meclisi Plan 
Komisyonu ;raporu (M. 'Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) ,(C. İSenatosu IS. İSayısı ı: 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

10. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lam'ın, İçişleri Bakanlığı iMerikez ve Taşna Teş-
kilâtHida ıçalışan (memurların ınuaaş intibakı 
hakkındaki '627 sayılı ikanunıa igeçdci ıbir imadde 
eklenmesi hakkında kamun tdkliiEi ve İçişleri 
ve Plan (komisyonları 'raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 inci ıek) (Dağıtıma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 .12 . 1972 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 1 8 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
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Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayışı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. ~ Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma târihi : 4 . 2.1972) 

X 5 . — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. •— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 . 6 ,1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
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birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 neı maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Han Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 30.11.1972) 

14. — Gümrük ve Tekeli Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 isayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler ekl'eıımesıine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı . maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
meımuriarı teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı ımaddeler eklenmesinle ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün ikurultış ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu (kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dadı* kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları :(1/139) (S. Sayısı i: 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) .(Dağıtıma ta
rihleri): 9 . 4 , 1970, 15 ; 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

15. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) V('S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. .Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
•ek) (Dağıtma .tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 . 1971 
ve 1 . 12 .1972) 

17. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan .'komisyonları raporları (1/143) ('S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) t (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kamun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci efe) !(Dağıtma ta
rihleri : 2 5 . 6 , 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında karam tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : -670 ve >67Û'e il inci ek) (Da
ğıtıma tarihleri : 1:2 . 15 . 1972 ive 1 . 12 . 1972) ' 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Malliye ve Plan komis- • 
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 iiıci ek ve '677'ye '2 inci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . '5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 21. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. iSayısı : '678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 (ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve 'Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ive 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve (Sağlık ve İSosyal Yardım 
ve Plan .komisyonları ıraporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 16 . 1972 ive 1 . 12 . 1972) 

23. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları 'raporla
rı (1/540) (S. iSayısı : 736 ve 736'ya 1 nca ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . «9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

24. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde leıdilen hâsılatım İT. İÜ. Mer
kez Bankasında açılacak ıbir 'deprem fonu he
sabında toplanımasına daiir '9 . İ3 . 1972 tarihli 
ve 1571 sayılı Kanuna (geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve lımaır ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları (1/639) (S. İSa
yısı: 744, 744'e 1 nci ek) '(Dağıtma tarihleri : 
9 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisd Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri, baklkmda anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun ıbulunduğuııa dair kanun ta-
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sarısı ve (Dışişleri, İMaliye ve Plan komisyonları 
raporları j(1/34) (,S. iSayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12.1972) 

26. — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
'hakkında 4 . >7 . 19(67 ıtaA ve (892 »ayılı Kanu
na ıek kamın tasarısı ve (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları 'raporları (1/689) (ıS. iSayısı: 749 
ve 749'a 1 mâ ek) ı(Dağıtma tarihleri : 20.10.1972 
ve 1 .12 . 1972) 

27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri (Personel Kanununun 

• • • * • » < 

31 . 7 . 1970 tarrfih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci (maddesine tElk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (IS. Bayisi : 751 ve 
751'e 1 inci ıek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 .1972 
ve 1. 12 .1972) 

X 28. — Seyür ve Hidrografi hizmetlleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savun|ma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 rve 753'e 1 ncd elk) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

* * 

(Millet Meclisi 14 noü Birleşim) 


