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I. _ GEÇEN TUANAK (ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Bolu Milletvekili Halil •İbraıhinı Cop'un, ken
disine gönderilen h akaretanııiz telgraflar; 

Trabzon Milletvekili Cevaıt Küçük'ün, 196 sa
yılı Kanunun uygulaması konusundaki gündem 
dışı demeçlerine Devlet Bakanı Doğan Kitaplı ce
vap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'a, dönüşüne kadar; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi; 

OuiinlıUiiıiyeft Senatosu İdare Âmirleri Âklif Te
kin ve Abdüllkeılim Saraçoğlu'nun 1972 yılı Bütçe 
Kanunuma ba.ğılı Cuıınlruriyeıt Senatosu Büleesiniu 
(A/ l ) eaıri lıareaımıallar cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tekliflini geri almış olduk
larına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi; 

Amiaısya Milletvekili Yaıvuz Acar'ın, seçilmiş 
okkıiklaıi'i Ortmam Koalisyonundan; 

Mar'din Milletvekili Abdülkadir Özrnrenin, se
çilmiş bulunduğu Bayındırlık Komisyonundan is
tifa etttıilkleaine dair yazıları bilgiye sunuldu. 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
(1/721) (ıS Sayısı : 765) öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek tümü açık oya sunuldu. 

Yapılan oy ayrımı sonunda kanun tasarısının 
kabul edildiği bildirildi. 

(İçtüzük teklifinin (2/706) (!S. Sayısı : 763) 
maddeleri üzerinde görüşmelere devam olundu. 

Çalışma süresi dolduğundan; 

.12 Aralık 1972 Salı günü saat 10,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son verildi. 

ıBaşkan Kâtip 
"Başkan vekili Manisa 

Nurettin Ok M. Orhan Daut 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşa.rgil 

II. — IGELEN KÂĞITLAR 

1. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit Al-
tan'm, 1005 sayılı Kanunun 1 ııci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/785) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba

kanlık tezkeresi (3/972) (Anayasa ve Adalet ko-
misyonitarııifdan mürekkep kanma komisyona) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
lil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/973) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

» • • « 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : BaşkanvfckSli Fikret Turhangil 

M. Orhan Daut (Manisa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 18 ııci birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. Program - takvim ge

reğince görüşmelere devam ediyoruz, 
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V. — GORUS 

1. — Çorum Milletvekili Al) d ur r alıma n Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan- Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Re§it ÜMer, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706 
(S. Sayısı : 763) (!)• 

BAŞKAN — 38 ııei maddenin müzakeresi de
vam ediyor. 

Sayın Celâl Kargılı buyurunuz. 

CELÂL Kargılı (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; İçtüzüğün 38 nci madesinin 
değişikliği üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Dün, bu maddenin görüşülmesi sırasında, bu 
konudaki görüşlerimi Yüce Meclise belirtmiş 
özetle şunu söylemek istemiştim ki, İçtüzüğün 
38 nci maddesi, kanun teklifi ve tasarılarının. 
Meclis komisyonlarında görüşülmesinin müddeti 
ve prosedürü üzerinde bulunmaktadır. Benim 
önerim, burada dün de belirttiğim şekilde, 45 
gün içerisinde herhangi bir teklif veya tasarı 
gÖrüşülmediiğ takdirde, bunun 45 gün içerisin
de görüşülmesi komisyon tarafından yapılma
mışsa, mutlak surette Genel Kurula şevkinin 
sağlanması hususunda idi. Bu konuda, komisyo
nun bu maddeyi geri alarak, önerdiğim husus 
üzerinde düzeltme yapması teklifinde bulunmuş
tum. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonlarda bir tek
lif veya tasarı istenildiği takdirde, arzu edildi
ği takdirde bir saat, bir gün veya birkaç gün 
bekletilmeden bir öncelik önergesi verilmesi ve 
komisyonun bunu kabul etmesi suretiyle, görü
şülme imkânına sahiptir. Herhangi bir teklif, 
komisyona aylar, yıllar önce verilmiş bir teklif 
veya tasarıdan sonra da. verilmiş olsa demek ki, 
orada bir önerge ile görüşülme olanağına her 
an sahip; yeterki komisyon üyeleri bu arzuda 
bulunsunlar. Yani, öncelikle görüşülmesi için bir 
müeyyide var. ama, komisyona yıllarca önce ve
rilmiş ve bekletilen, hattâ hiç bir zaman üzerinde 
görüşülmeyen tekliflerin ve tasarıların da görü
şülmesine imkân verecek bir müeyyide koymak 
lâzım. 

(1) 763 S. Sayik basma/yazı 13 ncü birleşim 
tutanağına eklidir.) 

,EN İŞLER 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon isterse bir 
teklif veya tasarıyı 4 yıl görüşmüyor; neden gö
rüşmediniz diye kimseyi de zorluyamıyorsunuz, 
ama istediği tasarıyı, istediği teklifi bir satte gö
rüşüyor; bunun müeyyidesi var, öncelik önerge
siyle görüşüyor. Bizim burada komisyonlarda 
yıllarca teklif ve tasarıların bekletilmesinin ön
lenmesi çarelerini aramamız lâzım. Çünkü, İç
tüzük değişikliğinin temel amacı Parlâmentoyu 
ve komisyonları ağır çalışır durumdan kurtar
maktır. 

Dün ben burada bu hususları dile getiren 
örneklerle konuşmamı yaptığım zaman, dedim 
ki, «Herhangi bir şahıs, herhangi bir partili şa
hıs, herhangi bir grup, herhangi bir şahıslar 
topluluğu, birkaç kişi birleşerek bir teklif ve
rebilir. Bu teklif zamanında görüşülmez; aradan 
yıllar geçer, 3 yıl, 2 yıl, birkaç yıl geçer, aynı 
teklif o şahıslar, o grup veya o şahıslar toplu
luğu tarafından verildiği için görüşülmez de, 
aynı teklif veya tasarı bir hükümet tarafından 
verilir görüşülmez, başka bir hükümet tarafın
dan verilir görüşülür, 3 yıl sonra görüşülür, ama 
bu defa da kamuoyunda mecburi görüşülür ha
vası yaratılır. 

Biz diyoruz ki arkadaşlar, Parlâmentoda 
milletvekilleri, senatörler çalışmak için birbir
leriyle yarış halinde bulunsunlar. Ama, onlar 
başkalarından yıllar önce bir meseleyi dile ge
tirmiş, komisyonlara vermişler; o görüşülme
miş. Aradan 3 yıl geçmiş, arzu edilen topluluk
lar aynı teklifi vermiş, bu defa bir saat içerisin
de görüşülmüş. Ama 3 yılda o meselenin görü
şülmemesi Türkiye'de sayısız sosyal, siyasal ve 
ekonomik çalkantılara sebep olmuş. Bundan 
mesul aranıyor. Bunun örneklerini, yüzlerce 
örneklerini veririz. 

Biz bu konuşmaları yaptığımız zaman sayın 
Komisyon Başkanı buraya gelerek söz aldılar; 
dediler ki, efendim, «Sayın Kargılı kendisinin 
verdiği tekliflerin neden görüşülmediğini merak 
ediyorsa onu komisyon çalışmalarının aksaklı
ğında bulmasın, İçtüzükteki aksaklıklarda ve 
eksikliklerde aramasın; Yüce Meclislerin kendi
sinin getirdiği teklifleri benimsememesinde 
arasın.» 
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Zabıtlar şahittir; kaç kez ben buraya 45 gün 
dolduğu için, kaçıncı 45 gün dolduğu için hem 
de, senesi dolduğu için 3 senesi dolduğu için, 
«şu zaman içerisinde İçtüzük gereğince verdi
ğim teklif üzerinde Komisyonda tek kelime gö
rüşme yapılmamıştır, İm nedenle gündeme alın
masını öneririm» demişimdir; görüşmeler yapıl
mıştır, sayın Komisyon Başkanı da buraya gel
miş, neden bu tekliflerin üzerinde görüşülme 
yapılmadığını, özür dileyerek, sizlere bildirmiş
tir. 

Bir teklifin, komisyonda görüşülüp kabul 
edilip edilmemesi başka, 3 yıldır komisyonda 
bekletilip üzerinde tek kelime konuşulmaması 
başka. Biz burada bunu önlemek istiyoruz. Eğer 
Parlâmentoyu temelden, ağır çalışır durumdan 
kurtarmak için bu İçtüzük değişiklikleri yapılı
yorsa, Parlâmentoda parti farkı, kişi farkı göze
tilmeksizin; bağımsız, partili Parlamenter üye
ler tarafından verildiği düşünülmeksizin, nasıl 
ki her hususta bir öncelik sırası, bir müeyyide 
konuyorsa ve komisyonlara giden, götürülen 
teklifler mutlak surette bir neticeye bağlanma-
lıdı r. 

CELÂL KARGILI: (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonlar ne iş ya
par? Biz komisyonları çalıştırmak istiyorsak on
lara; «Şunu şu zaman içerisinde görüşmeye mec
bursun, senin görevindir» diyelim. Ama «sen is
tersen bunu 300 sene görüşmezsin, istersen bir 
saat içinde de görüşürsün» olanağını komisyona 
verdiniz mi komisyonun sorumluluğuyla bu 
bağdaşmaz. Komisyona sorumluluk yüklemez-
siniz. 

Sayın Başkanın uyarısına uyarak sözümü 
bağlıyorum. Diyorum ki; sayın Komisyon bu 
maddeyi geri alsın ve geri aldıktan sonra mut
lak surette bir teklif veya tasarı 45 gün içe
risinde o komisyon tarafından görüşülmemişse, 
üzerinde herhangi bir karara varılmamışsa, bu 
teklif veya tasarı otomatikman gündeme alın
sın. Ya da bir değerli arkadaşımın burada de
ğişiklik önergesi Arerdiği şekilde, 45 gün içeri
sinde verilen teklif ve tasarılar üzerinde ko
misyon mutlak surette bir karara varmaya ken
dinde bir sorumluluk hissi duysun. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir. Ancak, görüşmek isteyen sayın milletve
kili bulunmamaktadır, oya arzetmiyorum. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Önergeler ve şifahî izahlar dikkate alınarak, 

maddeye yeni bir muhteva verilmesi amacıyle 
38-nci maddenin Komisyonca geri alınmasını 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Şinasi özdeııoğlu 

Sayın Başik anlığa 

38 ııci maddenin 2 nci fıkrasından sonra 
aşağıdaki cümlenin ayrı bir fıkra halinde metne 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

«Hükümet veya teklif sahibinin gündeme 
alınması istemi Genel Kurulca karara bağlanır. 
Bu istem Genel Kurulca bir defa reddolunabilir. 
Bu redden sonra komisyon yeni bir 45 gün için
de neticelendirmez ise o tasarı bu müddetin hi
tamında otomatikman gündeme »girer.» 

Muhterem arkadaşlar, dün de söyledim, tek
rar ediyorum önemli bir husustur; «Senatodan 
Meclise gelen bir kanun teklifi falan müddet 
içerisinde Mecliste görüşülmezse kanunlaşabi-
lir» diye bir müeyyide konulabilir. Senatoya gi
den bir teklif «şu kadar zaman içerisinde görü
şülmezse teklif kanunlaşır» diye bir müeyyide 
konulabilir veyahut Anayasa Mahkemesine her
hangi bir şekilde müracaat ettiğiniz takdirde 
-dün de belirttim- herhangi bir kanunun Anaya
saya aykırılığı hususunda müracaatınız için bir 
zaman konur, bu zaman içerisinde müracaat et
mediğiniz takdirde müracaat hakkınız kaybo
lur. 

Şimdi bir parlamenter komisyona bir teklif 
vermiş, neticesini bekleyecek. 3 sene, 5 sene gö
rüşülmeyecek ; bunun örnekleri var. Yapılan 
İçtüzük değişikliğinde de bunu önleyici bir du
rum yok. Amaç. bu; getirilmiş bir teklifin ka
bul veya reddinin belirli bir zaman içerisinde 
sağlanması... 45 gün konmuş; «45 günde görü
şülmezse teklif sahiplerinin Genel Kurula in
dirmeyi isteme hakkı doğabilir» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sonuçlandırmanı
zı istirham ediyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 38'in 2 nci fıkrasının kaldırılması ve 

şu hususun eklenmesini öneririm. 
«Tekrar ve son olarak 45 gün içinde sonuç

landırılır.» 
Samsun 

Yaşar Ak al 

Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 38 nci maddesinin 1 nci fıkra
sındaki «45 gün» yerine «60 gün» olarak tadi
lini arz ve teHif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin: Başer 

Sayın Başkanlığa 

38 nci maddenin 3 ncii fıkrasının 2 nci fıkra 
olarak tanzimini saygıyla öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley takririni ge
ri 'almışlardır. 

Takrirleri aykırılık derecesine göre tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Takririnizi-kısaca izah etmek 
üzere buyurunuz sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Cümlece malûmdur ki, pek çok kanun tek
liflerimiz komisyonlarda uzun süre kalmak se
bebiyle kadük olmaktadır. Memleketin ihtiyaç
larını görerek hazırladığımız bu tekliflerin ka
dük olması bizleri hüsrana uğrattığı gibi, arzu
ladığımız neticeyi de alamamaktayız. 

Şimdi, getirdiğim teklifle şu hususu temin et
meye çalışıyorum: Teklif komisyona gidecek, 
komisyonda 45 gün kalacak bu müddet zarfın
da netice hâsıl olmazsa, yani komisyon tetkika-
tını bitirip Umumî Heyete göndermezse teklif 
sahibi Başkanlığa müracaat edecek, «Benim tek

lifim 45 gün geçtiği halde komisyonda netice
lenmemiştir, Umumî Heyet bunun gündeme 
alınmasına karar versin.» diyecek. Umumî He
yete arz olunacak, Umumî Heyet; «Evet lüzum
ludur, 45 gün geçmiştir, komisyon bu vazifeyi 
yapmamıştır, biz gündeme alalım» veyahut ta 
«Bu müddet kâfi değildir» diyecek. Komisyon 
başkanı gelecek diyecek ki; «45 günde ben bu 
tetkikatımı yapamadım, bana bir müddet da
ha veriniz.» 

Bütün bunların dışında Umumî Heyet İm 
teklifi kabul etmediği takdirde teklif tekrar 
komisyona gidecek bir 45 gün daha bekleyecek, 
yani 90 gün olacak. Bu müddet zarfında ko
misyon tetkikatım bitirirse normal olarak gün
deme girecek; bitirmez de netice hâsıl olmazsa 
o takdirde otomatikman gündeme girecektir. 

Benini temin etmek istediğim; hazırladıkla
rımızı, çalışmalarımızı bir neticeye vardırmak 
için komisyonları tahrik, teşvik, teşeidir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, sayın Eroğan'in ta
dil teklifine katılmamaktadır. Sayın Eroğan 
takrirlerini kısaca izah buyurdular. Takririn 
kabulü, ademî kabulü hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın önerge

si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

BAŞKAN -— Takriri oylarınıza arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

_ 71 — 
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38 nci maddeyi, metinde yazılı olduğu şek
liyle, oylarınıza arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasaya uygunluğun, incelenmesi: 
Madde 39. — Komisyonlar, kendilerine ha

vale edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce 
Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olma
dığını tetkik etmekle yükümlüdürler. 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Ana
yasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde ge
rekçesini belirterek maddelerin müzakeresine 
geçmeden reddeder. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, madde üzerin
de söz istemiş bulunuyorsunuz, buyurun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde, komisyonlara havale edilen tasa
rı veya tekliflerin Anayasaya uygunluğunu tes
pit bakımından derccdilmiştir. 

Bendenizin kanaatıııa göre bu madde, nok
san ve yanlış tedvin edilmiştir; şu sebeple: Bir 
defa Anayasa hukukuna vukuf kesbetmek ayrı 
bir ihtisas meselesidir. Herhangi bir komisyon, 
kabul edelim ki Maliye Komisyonu, içinde 2 - 3 
hukukçu bulunan, ekseriya ekonomik nosyona 
sahip arkadaşlardan meydana gelen bir komis
yondur. Bu komisyon kendine havale edilen bir 
meselenin Anayasanın lâfzına, ruhuna veya met
nine aykırı olup olmadığını tetkik edecek, bir 
karara bağlayacak, esbabı mucibe ile Başkanlı
ğa iade edecek... 

Ben bunun pratik bir faydası olduğuna inan
mıyorum. Eğer filhal komisyonlara gelen me
selelerin Anayasaya uygunluk derecesi ölçülmek 
isteniyorsa, Meclis Başkanlıkları, kendilerine ha
vale edilen teklif ve tasarıları evvelâ Anayasa 
Komisyonuna havale etmeli, bu Komisyonun vi
zesi alındıktan sonra ilgili komisyona gelmeli
dir. Aksi takdirde bir komisyonun, «Bu tasarı 
veya teklif Anayasaya aykırıdır» diye hiç bir 
esasa dayanmadan, derinliğine veya genişliğine 
hiç bir bilgiye sahip olmadan vereceği karar, 
bence zamanın geciktirilmesinden başka bir mâ
na ifade etmez. 

Bu bakımdan, sayın Komisyon bu maddeyi 
geri alıp tekrar tezekkür ve buna uygun bir 
sekli ilâve ederse daha faydalı olur kanaatmda-
yım. Zira ben, bugüne kadar 3 yıldır bulundu
ğum komisyonda herhangi bir meseleyi Anaya

saya aykırılığını ve aykırı olmadığını tespit 
eden bir karar alındığım görmedim. 

Bâzı arkadaşlar, her meselede olduğu gibi 
«Bu madde, bu kanun Anayasaya aykırıdır» 
der ama, o kanun, o tasarı, o teklif komisyon
da karara bağlanır ve Umumî Heyete gönderi
lir. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurun efen

dim. 
OELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

»ayı ii mili et vekili e rfi; 
Ben de bu madde değişikliği hakkında, bi

raz evvel konuşan 'Sayın üye gibi aynı konuya 
«dokuamak istiyoram. 

Muhterem, arkadaşlar, öyle hassas bir konu
yu komisyonun görevleri içine almışız ki... Mem
lekette bir Anayasa Mahkemesi var; herhangi 
bir hususun Anayasaya uykırırlığı ileri sürüldü
ğü takdirde, şu veya bu kumlusun ötesinde, 
Anayasa Mahkemesi karar verir «aykırıdır» ya
hut «değildir» der. 

Biraz evvel bir aukadaş da belirtti, komisyo
na bir kanun teklifi gelecek, oradan herhangi 
bir arkadaş - ki, bilhassa beniim kanun teklifle
rim üzeninde tatbikatı olmuştur - kalkacak «Bu 
Anayasaya aykırıdır» diyecek, aykırı mıdır, de
ğil midir, 3 dakikanın içellisinde kanun teklifi
nin Anayasaya aykırılığı görüşülecek. Bu Mec
liste bizim verdiğimiz bir teklif bilâhare, başka
ları tarafından verilmiş, t alsan olarak gelmiş, 
burada kanunlaşmış. Bunlar hep örnekli, zabıth 
olaylar, bizim verdiğimiz teklif, özel okulların 
devletleştirilmesi teklifimiz, Anayasaya aykırı 
(görülerek reddedilmiş, aynı teklif, bilâhare Par
lâmentonun büyük bir görev başardığı hazzı 
içerisinde, burada kanunlaşmıştır. Zabıtlı, tes
cilli olayı anlatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir teklifin, bir kanu
nun Anayasaya aykırılığı veya aykırı olmadığı 
hususundaki kararın, en teknik insanlar tara
fından aylarca tetikik edildikten, raportörlerin 
bilgisi alındıktan, onun üzerinde tartışmalar 
yapıldıktan sonra verildiği ülkemizde, biz ko
misyona Anayasa Mahkemesinin yetkilerini ve
riyoruz. Diyoruz ki, komisyon isterse bir kamu
nun Anayasaya uygunluğunu- veya aykırılığıma 
(karar verir ve onun üzerinde hiç kmıuşmaz. 
Kime veriyoruz bu yetkiyi? Biraz evvel arkada-
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§ın belirttiği gibi, hukukî hiçbir bilgisi olmayan 
bir komisyon topluluğa, biraz evvel belirttiğim 
gibi, Anayasa Maıhlkenıesdnin kararından önce 
başjka insanların, raportörlerin, teknik insanla
rın aylarca üzeninde çalışmalar yapıp da karar 
verdiği bir hususta görev veriyoruz. Anayasa. 
Mahıkeımesinde bir telklif ve tasarı kanunlaşma
dan Anayasaya aykırı olup olmadığı tetiklik edi
lemez. Biz onu daim doğmadan «Anayasaya ay
kırıdır» diye ebediyen çıkmaz hale getiriyoruz. 

Bunun üzerinde söylenecek çok söz vardır. 
Ben derim ki, böylesine, hassas bir konuda - ki, 
bu biraz da Anayasa Mahkemesinin incelemesi 
gerektiği bir konu - komisyona bu yetkiyi ver
mek Anayasaya uygun mudur, değil midir, bir
de o hususun tetkik edilmesi gerek. Yani, Ana
yasa. Malhke meşinin yetkisini bir mesele doğma
dan komisyona tevdi etmiş oluyoruz, iki da ay
rı bir .konudur. 

Değerli arkadaşlarımı, böylesine hassas bir 
konunun komisyonda tekrar ele alınarak en uy
gun şekilde tekrar Yüce Meclisin huzuruna ge
tirilmesi gereik okluğuna inanarak söz altmış bu
lunuyorum. Karar komisyonun ve Yüce Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun 
efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Gerek Hukuk Usulü Muhalkemeleri Kanu
nun, gerek Anayasa Mahkemesinin çalış nisasını 
düzenleyen 45 sayılı Kanun, bu organlara bir 
görev vermiştir; gelen talepleri evvelâ usul yö
nünden tetkik öderler: 

Anayasa Mahkeaıı'esiııe müracaat eden zat, 
yahut kuruluş. Anayasa Mahkemesine müracaat 
yetkisine sahip midir ? Bir. 

2. — Miklldetinde yapılmış mıdır? 
:>. — Sekline uygun muıdur? Ye saire... Gi

der. 
Şirmcli, bir komisyonun da başlıca vazifesi, 

gelen bir teklifim Anayasaya aykırı olup olma
dığını tetkiktir. Getirilen hüküm yerindedir. 
Ancak tereddütleri ortaıdan kaldırmak için 
2 nci fıkradaki, «Anayasa» kelimesinden son
ra «Açıkça* kelimesinin ilâvesini arz edeceğim. 
Bu suretle tereddütler bertaraf edilir* ve «Ben
den daha mı iyi biliyorsunuz siz» şeklindeki 
Anayasaya ayikırı olup olmadığı hususunu, teık-, 
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• lif sahibinin bu şekildeki bir ithamını ve suali
ni de önlemiş oluruz. Teklif bu şekildedir; 
«Anayasaya» kelimesinden sonra «Açıkça» keli
mesinin ilâvesini arz ediyorum. Böylelikle 2 nci 
fıkra şu şekli almış olacaktır: 

«Bir komisyon bir tasarı veya teklifin Ana
yasaya açıkça ayikırı olduğunu gördüğü takdir
de gerekçesini belirterek maddelerin müzakere
sine geçmeden reddeder» 

Zannederim komisyon buna iştirak edecek
tir. 

S ay gıl a r sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlıı, buyu

run efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bu madde, 
«Anayasaya, ayikırı hiçbir kanunun Meclisten 
çıkınlayacağı» esprisine ve hükmüne dayanıla
rak Konulan bir hükümdür. 

Komisyonlar birer ihtisas organıdır, Anaya
sanın ruhuna açıkça aykırı gördüğü bir kanunu, 
elbette ki, daha tetkik etmeden reddetmek du-
ruımandadır, görevidir. Bu görevi herhangi bir 
komisyondan almak çok büyük tehlikeli bir iş
tir. Açıkça Anayasaya aykırı görülen bir kanun 
Meclisleri uzun zaman meşgul etmektedir. Bu
nun da hiçbir faydası yoktur. 

Arkada sum izm bir tanesi, komisyonlar «Ana
yasaya aykırı mıdır, değil raidir» diye bidaye-
ten bir karar alır şeklinde ifade etti. Böyle bir 
mecburiyet yok. Bir komisyon kemlisine havale 
edilen bir kanun tasarı veya teklif hakkında bi-
dayeten «Anayasaya uygundur» veya «Aykırı
dır» şeklinde bir karar almaz. Anayasaya, aykırı 
olduğunu gördüğü zaman tetkik eder, hükme 
bağlar. Yani, peşinen bir karar almaya, bir en
dişeye kapılmaya da lüzum yok. Bu komisyon
lar nihai karar organı değildir. Anayasa Mah
kemesinin ne vazifesine müdahale etmiş oluyor, 
ne onun işini zorlaştırıyor, ne de o organın ye
rine geçmiş oluyor. Buradaki kararlar nihai ka
rarlar değil, bir süzgeçtir. Anayasaya aykırı 
gördüğü biı* konuyu Yüce Meclisimiz tetkik 
eder, Anayasaya ayikırı değilse kanunlaşır. Her 
konuda süzgeç görevini gören ihtisas komisyon
ları, bu konuda da, bir kanunun Anayasaya ay
kırı olup olmadığı yönünden tetkikini yapar ve 
açıkça görünüyorsa veya ruhuna aykırı ise ka
rarını verir ve reddeder. Burada komisyonun 
Anayasa Mahkemesinin kararına herhangi bir 
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müdahale», onun yierine geçme dui'Uinıu mevzu-
ubahis değildir. Bu, bir süzgeç, bir ihtisas göre
vidir, olgunlaştırana görevidir. Kararını beyan 
eder ancak bu karar nihaî değildir; Meclise ge
lir, nihaî karar burada verilir. 

O balkımdan madde yerindedir ve bunun dı
şında bir maddemin getirilmesi de mümkün de
ğildir, Anayasaya aykırı olur. Elbette ki, her 
'komisyon, kanunların Anayasaya aykırı olup ol
madığının ilk tettkiikçisi, ilk murakıbıdır. Bunun 
dışında bu görevi onun elinden almak doğru de
ğildir. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bayın Mehmet Ali Aybar, bu

yurun efendim. 

MEHMET ABİ AYIBAR (İstanbul) — Sayın 
Basıkan, Sayın milletvekilleri; İçtüzük teklifi
nin 39 ncu maddesi önemli bir mailde. Benden 
evvel konuşanların da belirttiği gibi, bu İçtü
zük değiştin tanesi hususunun buraya getirilme
sinde âmil olan başlıca nedenlerden biri Meclis
leri, daha hızlı çalışır duruma getirmektir. Bu
nun faydaları üzerimde durmayı gereksiz bulu
yorum. "Meclisler yasama organlarıdır, denetle
me organlarıdır. Yasama, bütün yurt ölçüsünde 
önem taşıyan bir Devlet fonksiyonudur, o ki
barla l>u foniksiyonun zaman kaybına meydan 
vermeden yerine getirilmesi zarureti vardır. 

Şimdi 39 ncu madde, kanun tasarı ve teklif
lerinin Anayasaya uygunluğu meselesinin ilgili 
komisyonca ve öncelikle karara bağlanmam hu
susunu öiıeriylor. Doğru bîr hükümdür Ve ben
den evvel burada konuşan sayın arkadaşımın 
belirttiği gibi, kanunların Anayasaya aykırı ol
madan çı'kıması zorunluğu vardır. Binaenaleyh, 
kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonda bu 
yönden önce]ilkle ele alınmasında isabet vardır, 
hattâ mecburiyet, sorumluluk vardır. Ancak, 
Anayasaya uygunlulk meselesi hakkında bir ka
rara varmak ayrı bir uzmanlık konusudur. Mec
lis komisyonlaırı uzmanlıklara göre kurulmuş ve 
uzmanlıklara dayanarak iş gören mercilerdir. 
Binaenaleyh, Mecliste bir kanunun Anayasaya 
aykırılığı hususunda karar verilmesi, bir ihti
sas komisyonu- kararı olduğu takdirde inandı
rıcı olur. Bumun ağır bir müeyyidesi var: «Ko
misyon tetifciık ettiği tasarı veya teklifi Anaya
saya aykırı bulursa, kesinlikle reddeder» diyor, 
tasarıdaki 09 ncu maddenin ikinci fıkrası. Bi

naenaleyh, böyle kesin bir müeyyideye bağlı 
olan bir hükmü, daha inandırıcı bir hale ge
tirmek lâzımdır. Bunun için de her şeyden önce 
komisyonun, teklif ve tasarıları Anayasa, Komis
yonunu havale etmesi ve Anayasa Komisyonun
dan bir karar istihsaline çalışması lâzımdır. 

Bunun için ben bir değiştirge önergesi ver
dim. 39 ncu maddenin. 1 nei fıkrası değiştiril
mek suretiyle ilgili komisyonun beş gün içinde 
kendisine sunulmuş olan tasarı ve teklifi Ana
yasa Komisyonuna, göndermesini ve Anayasa. 
Komisyonunun da 10 gün içinde meseleyi kara
ra bağlatmasını önerdim. Komisyonun bu değiş-

, t irge önergesine iltifat ederek maddeyi geri ala
cağını umarım. 

Saygılar sun arı m. 

BAsŞKAN — Sayın Artaç, buyurun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka
daşlarım, bu madde bugün vazedilmiş değildir. 
Halen mer'î olan İçtüzükte de aynı mealde bir 
hüküm mevcuttııi'. Şu halde Cumhurtiyietân ku
ruluşundan bugüne kadar tatbikat böyle gel
miştir ve bugüne kadar da bu tatbik atta çok az 
olmak kaydıyle noksanlıklar zuhur etmiş olabi
lir. Evvelâ şunu ifoiide edeyim; Anayasadan an
layabilmek için ne hukukçu olmanın gereği var, 
ne de Anayasa uzmanı olmanın gereği var. Bü
yük Millet Meclisine seçilen her kişi kendi se
viyesi ve bilgisi içerisinde hukuku ve kanunla
rı tefsir etme olanağına sahiptir. 

Bunun yanıibaşmda, ayrıca Anayasa Komis
yonundan herşeyin geçirilmesi gibi bir tutumun 
içine girersek, o zaman bir Anayasa Komisyonu 
değil, muhtelif Anayasa komisyonları kurularak 
bu işle başa. çıjkması hususu doğar. 

Bu balomdan gerek tatbikatta ve gerek hu
kukî görüşte ben hülkme muhalif davranan ar
kadaşların fikirlerimdje değilim. 

Bir de, sayın arkadaşımızın birisi, «açıkça» 
kelimesinin konulmasını önerdiler. Bir kanunun 
Anayasaya mugayir olup olmadığı sadede metni 
ile değil, ruhu ile de ifade edilir. Eğer «açıkça» 
kelimesi konulursa, metin üzerimdeki ifadeyi 
kabul etmemiz; kanunun rulıuyle ayrılık oldu
ğu takdirde, bunun «açıklık» ifadesinin içine 
ginmeyeceğd mânasına gelir. 
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Niteikim, maddenin ilik kısmında, «metniyle 
Ve ruhuyla» tâbiri olduğu için, ikinci filanda 
böyle bir «açılklık» kelimesi konulursa, birinci 
fıkraya aykırı düşer. Bu sebeple fıkra tanzim 
edildiği şekliyle kaibul edilirse, tatbikatta daha 
kolaylık sağlar. Her komisyonda çalışan arfca-
daşliuımız elbette Anayasayı da, icaplarını da 
bilir. Anayasaya aykırı olup olmadığı hususla
rının tatbikatını hepimiz komisyonlara yap
mışındır. Bu bakımdan fazla endişeye kapılma
nın yersiz olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu

yurun . 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

iBaşıka.a, muhterem arkadaşlar, görüştüğümüz 
İçtüzüğümüzün 39 nen maddesi hakkında, bugü
ne kadar çalıştığımız komisyonlarda gördüğü
müz tatbikat çerçevesinde, fikirlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Üç senelik çalışma süresinde görülmüştür 
ki, birçdk tasarı ve tekliflerden Anayasaya ay
kırı olduğu şüphe edilenler, Anayasa Komisyo
nuna havale edilmiş, onun fikri alındıktan son
ra mesele tezekkür edüımiiştdr. 

Hal böyle ilken, gelen bir tasarı veya tekli
fin her komisyonca Anayasaya aykırı olup ol
madığı hakkmdaiki bir karar bence isabetsiz 
olabilir. Çünkü; her komisyon, ihtisas komisyo
nu olduğuna göre, elbette ki, Anayasa Komisyo
nu diğer komisyonlara nazaran bir tasarı veya 
teiklifin Anayasaya aykırı olup olmadığı hak
kındaki kararı daha isabetli olacaktır. 

Bu balkımdan, bu maddenin lüzumuna kani 
olmakla beraber, yeniden komisyonun bu husus
ları da nazarı itibara almalk maksadıyla bunu 
geri almasını ve maddeyi bu tatbikata uygun 
şekilde tanzim ederek getirmesini hassaten is
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere taikriri gel
miştir. 

Komisyonun söz talebi vardır, buyurunuz 
Sayın Avcı. 

ANAYASA KOMİJSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın milletvekilleri; 

İçtüzük tdklifinin 39 ucu maddesi üzerinde 
kıymetli Mdıierini belirten arkadaşlarıma te-
şjeflddü'lerimiza arz öderiz. 

Anealk, burada konuşan Sayın Buldanlı, Sa
yın Kargılı ve Sayın Aybar - ki, Sayın Aybar 

fikrinde evvelâ komisyonlara bilâhara 5 güıi 
içinde Anayasa Komisyonuna havale edilmek 
suretiyle; Sayım Buldanlı ve Sayın Kargılı ise 
Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Ana
yasa Komisyonuna havale edilmek suretiyle -• 
behemahal Anayasa Komisyonuna önce gitme
sinde birleşjmektediıier. 

Bu fikir kabul edilip 39 ncu maddeye mon
te edildiği takdirde; tahminî bir hesapla bugü
nü nazara alırsak muhterem arkadaşlarım, bu
gün komisyonlarm elinde 500'e yakın teklif ve 
tasarı vardır... Biraz evvel kabul ettiğiniz 38 nci 
ımadde gereğince 45 gün içinde komisyonlar 
kendilerinle muhayyel kanun teklif ve lâyihala
rını karara bağlamak mecbııriyetmdedirler. 500 
teklif ve tasarının Anayasa Komisyonunda 45 
gün içinde bir karara bağlanana ayacağı için 
Anayasa Komisyonu olarak ikide bir Yüee Mec
listen mehil talebi ile karşınıza geleceğimiz ta
biîdir. 

Diğer taraftan; her komisyon, eski İçtüzü
ğümüzde de olduğu gibi, kanun teklif ve lâyi
halarının evvelemirde Anayasanın lâfzına ve 
ruhuna aykırılık yönünden tetikik ile mükellef
tir, onda bir değişiklik yok. Ancak, burada 39 
ncu maddenin 2 nci fıkrasında aynen: «Bir ko-
•misyon, bir tasları veya teiklifin Anayasaya ay
kırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini be
lirterek maddielıerin müzalkeresine geçmeden red
deder» denmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonlar, malû
munuz olduğu veçhile, Yüce Meclise niyalbeten 
vazife gömıdçtedirler. Yani komisyonun Ana
yasaya aykırılıJk noiktasından aldığı karar nihaî 
'bir karar değildir. Yüce Meclise gelecek ve esa
sa girmeden Anayasaya a.ykırdılk yönünden bi-
lâhara huzurunıuzda ve bu kürsülerde müzakere
si yapıldılktan sonra Anayasaya aykırılık husu
sunda bir karara varılacaktır. Bu bakımdan da 
'arkadaşlarımın endişesi, knaattimce af buyur
sunlar, yersizidir. 

Sayın Eroğan ise; 39 ncu maddenin 2 nci 
fıkrasının «bir komisyon bir tasarı veya teklifin 
Anayasaya aykırı» cümlelerinde «Anayasa ile 
ayları» kelimeleri arasına «açıkça» kelimesinin 
dahil edilmesini talebetmeiktedir. 

Bir bakıma ve ilik nazarda mülayim gelen bu 
tâbiri buraya koyduğumuz takdirde; Anayasa
ya açıkça aykırı olanlar hakkında komisyon ka-
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fara varacak re fakat «açıkça» kelimesinin mef
humu muhalifinden bu defa, «acaba yarı örtülü 
•mahiyetteki Anayasaya aykırılıkların Anayasa 
'Komisyonuna havalesi bahis mevzuu olmiayacaik 
(mndıi'» şeklimde düşünceler kafalarımızı işgal 
edecektir. 

Bu balkımdan Sayın Eroğan'm önergesine de 
iştirak edemiyoruz. 

Madde, uzun seneler Meclisimizde tatbik gör
müş Dahilî Nizaimnaımeden alınmış ve bugünün 
ihtiyaçlarına göre tedvin edilmiştir. Maddenin 
aynen kabulümde komisyon olarak ısrar ediyor 
ve rey]erinizin bu istikamette olmasını istirham 
ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sıddık Aybar, buyuru

nuz efendim. 
MEBMiET STDDIK AYBAR (Bingöl) — Sa

yın Başkan, muhltereım. miltetvefkiilleri; 
Huzurunuzda, Komisyon adına konuşan ar

kadaşıma teşdkikür ederim; zira, Anayasaya 
aykırılık mtevzııundalki durumu, komisyonlarda
ki çalışma sistemlerini ve bir tasarı ve teklifin 
ne şelcilde reddedilip ve ne şekilde Parlâmento
ya gelebileceğini ifade buyurdular. Bu husus
lara ben itiraz etmiyorum ve Komisyonun dedi
ğimi de şahsen kalbul ediyorum, 

Ancak, şöyle bir husus benim nazarı dikka
timi çekti: Son fılkrada, «Bir komisyon bir ta
sarı veya teklifim;» deniyor. Acaba bir komisyon 
bir tasan veya teklifin üzerinde ikinci bir tek
lif ve tasarı üzerinde de bunu böyle yapar mı, 
diye bir mâna eelişlkisi var gibi geldi bana. Bu 
bakımdan komisyonun dikkatini çekerek diyo
rum ki, komisyon acaba «bir tasarı ve teîklifin» 
yani burada «bir» fazla gibi geldi bana. 

Bu konunun teknik yönden vuzuha kavuştu
rulması mümkün müdür, değil midir? Bu husu
su komisyondan rica eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başjkanhğa 
G-örüşülımelkîtie olan 39 ncu madde aydınlan

mıştır. 
Kifayetini arz ve teklif ederim. 

ıKayseri 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Aykırılık derecelerine göre takrirleri okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz İçtüzüğün 39 ncu maddesinin 

Komisyonca geri alınarak yeniden tanzim edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Yüce Ba.şfkanlığa 
39 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu önergemi geri alıyorum efendim. 
Düğer önergemin okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu önergen k i geri alıyor, di
ğer önergenizin okunmasını istiyorsunuz, peki 
efendim. 

Yüce Başlkanlığa 

39 ncu maddenin 1 nci fıikrasının aşağıdaJki 
biçimde de getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasaya uygunluğun ineelenımjesi. 
Madde 39. — Komisyonlar kendilerine hava

le edilen tasarı veya tekliflerin ilk önefc Anaya
sa metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tet-
kiiık etmtefkle yükümlü olup teklif veya tasarının 
Anayasaya aykırılığı görüşünde ise bunu 5 gün 
içinde Anayasa Komıisıyonuna havale eder. Ana
yasa Koımisyonu meseleyi 10 gün içinde kara
ra bağlayıp ilgili komisyona iade eder.» 

İçel İstanbul 
Celâl Kargılı M. Ali Aybar 

'Sayın Başkanlığa 
Konuşulmaikta olan İçtüzüğün 39 ncu mad

desinin 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teMif ederim. 

iManisa-
Kâmil Şahinoğlu 

«Komisyonlar tasarı veya teklifin Anayasa
ya aykırılığını görürlersie açık gerekçe ile Ana
yasa Komisyonuna havale ederler. Anayasa Ko
misyonu 10 gün içinde mütalâsım bildirir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 39. — Şu şekilde değiştirilmesini öne

ririni. 
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Kamisyonkır kendilerine havale edilen tasa

rı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metnine 
açıkça aykırı olup olmadığını tetkik eder. Bir 
fcomjisyon bir tasarının veya teklifin Anayasa
nın metnime açıkça aykırı olduğunu gördüğü 
takdirde gerekçesini belirterek maddelerin mü-
zafkeresine geçmeden reddeder. 

Samsun 
Yaşar Aka! 

ıSayııı Başkanlığa, 
39 ucu maddede 2 nci fıkrada «Anayasa» 

kelimesinden sonra «açıkça» kelimesinin efklen-
nıesini arz ederim. 

İs'anbul 
Nuri Eroğan 

. BAŞKAN — 39 neu madde üzerinde veril
miş bulunanı bütün önergeler okunmuştur. Ay
kırılık derecelerine göre tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

('Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BALKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
(Başkan. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etm'ey,enler... Kabul 
edilmemiştir. 

(İçel Milletvekili Celâl Kargılı ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm önergesi tek
rar dkundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Aybar, takririnizi kısaca izah etmek 

üzere, buyurunuz. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; verdiğim değiştir
ge önergesi, biraz evvel burada konuşan Sayın 
Komisyon sözcüsünün ileri sürmüş olduğu mah
zurları da bertaraf etmektedir. Filhakika, Ko
misyon sözcüsü 500 küsur kanun teklif ve tasa
rısının henüz komisyonlarda bulunduğunu ve 
bunların hepsinin Anayasa Komisyonuna hava
lesi mecburi olursa, bunun komisyonlar, ve Mec
lis için altından kalkılamayacak bir yük teşkil 
edebileceğini dile getirdiler. Doğru ve yerinde 
bir itirazdır ama, benim şimdi okunan değiştir
ge önergemde böyle bir mahzur yoktur. 

I Filhakika, komisyon kendisine havale edilen 
tasarı veya teklifi, neftice itibariyle Anayasaya 
aykırı bularak redideidecefcse, böyle bir kana
ate varmışsa, o zaman bu teklifi veya tasarıyı 
Anayasa Komisyonuna beş gün zarfında havale 
edecektir. Anayasa Kotmisyonu da, on gün zar
fında meseleyi lehte aleyhte karara bağlayıp 
komisyona iade edecektir. Binaenaleyh, bu, hem 
teminat bakımından, Anayasaya uygunluğu sağ
lama balkımandan geçerli bir değiştirge önerge
sidir, hem de israfına meydan vermeyecek şe
kilde müddetlere bağlanmış bir önergedir. Ko
misyonun, bu şekliyle önergeye iltifat edeceği 
kanisiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar'm Celâl Kargılı 
ile müştereken vermiş oldukları önergeye Ko
misyon katılmadığını ifade etti, Sayın Aybar 
önergeyi izah buyurdular. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Manisa 'Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 35 nci maddede buna mümasil 
bir hüküm bulunmaımaktaidır; Başkanlık olarak 
hatırlatıyorum. Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Kabul etimeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akal, İnşaca, izah etmek 
üzere, buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Sayın Başfoan, 
sayın milletvekilleri; kendisine havale edilen bir 
tasarı veya teklifin Anayasanın metnine veya 
ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle, daha müza
kere dahi etmeden reddetmesi bu maddede öne 
sürülüyor. 

İlk bakışta, bir mahkemenin kendisine veri
len bir dilekçenin usulüne uygun olup olmadığı
nı tetkik etmesi gibi bir muameleye benzetmek
te ise de, bence bilhassa teknik komisyonlarda 
bu işin zorluğu aşikârdır. Anayasanın metnine 

J aykırılığı ilk bakışta anlaşılsa dahi, ruhuna ay-

77 -
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kırdığı bugün için büyük tartışmalara ,s«bebol-
makta, hattâ Metislerimizden Anayasa Mahke
mesine sevk edilen bâzı konular dahi tefsirde 
'bazen ekseriyetle neticeye ulaşabilmekledir. 

Verilen bir teklifin veya tasarının Anayasa
nın ruhuna ve metnine aykırı olduğu gerekçe
siyle tetkiki herhangi bir komisyonda hem za
man alır, hem de lâyukı veçhile mümkün değil
dir. Pek çok tasarı olmasa bile, tekliflerin bu 
•gerekçeyle, daha görüşülmeden reddi, sümmet-
tiedarik bir görüşle veya hiç istemediğimiz hal
de peşin bir görüşle reddedilmesi mümkün ola
bilir. Onun için ben, aslında bu maddenin taıma-
ımen kaldırılması, gerekirse böyle bir tereddüt
te Anayasa Komisyonuna havalesi gibi bir hu
susu düşünımteteteys'em de, bu maddeye bir açık
lık: getirilmesi taraftarıyım ve bu açıklığı şöy
lece yerine getirebileceğimiz kanısındayım,. 

Komisyonlar kendilerine havale edilen tasa
rı veya tekliflerin ilik önce Anayasanın metnine 
açıkça aykırı olup olmadığını tetkik edebilir. 
Açılkça metne aykırı ise redd;ederler. Bir tasarı 
veya teklifin Anayasanın metnine açıkça ayıkın 
•okluğunu gördükleri taikdirde, gerekçesini be
lirterek maddelerin müzakeresine geçıneyip red
deder. Yani burada Anayasanın «ruhuna aykı
rılığım» kaldırıyorum; metnine aykırılığı açık
ça belli ise diyorum, balkacaiklar, Anayasanın 
.metnine aykırı bir teklif ise, meselâ hiç olmaya
cak bir şey; öuımhuriy^tin kaldırılması, öumhu-
riyetin niteliklerini - zaten onlar da Anayasanın 
•değişikliğini gerektiriyor ama - bunları kanun
la kaldırmayı, meselâ biraz evvel geçen madde
lerde gördük Anayasada on kişilik grup diyo
ruz, 25 kişi teklif eıtmiş, bu suretle komisyon, 
Anayasanın lâfzına aykırılığı açıkça belli ise 
reddodebiilsin. 

Ruhuna aykırılığı bence Anayasa Mahkeme
sinin tetiklik yetikisi içindedir. Bence Anayasa
nın ruhuna aykırı görülen bir husus, diğer bir 
arikadaşiimca uygun görülebilir. Bunu, Komis
yonun yetkisini aşan bir husus olarak görüyo
rum. Komisyon teklifime uymadığını söyledi, 
bilmiyorum, izahımdan sonra nasıl bir tavır ta
kınacaktır 

Tekrar ediyorum, komisyonlar, kendilerine 
havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce, 
Anayasanın metnine açıkça aykırı olup olmadı
ğını tertkiilkle yükümlü olsunlar. Metnine açıkça 

aykırı ise bunu görüşmesinler. Ama, kendileri 
birtakım tefsirlerle girerek, işte ruhuna şöyle 
aykırıdır, yok şuraya kadar açıktır, buraya ka
dar kapalıdır gibi kendifcendilerino bir tefsir 
yapar komisyonun bu yetikisi, kendisini aşan bir 
yetki olacağı için bence bu, açıkça belli ise an
cak, reddedebilsin. Derinine girerek bir tetMkite 
bulunmasın. Eğer hakikaten Anayasaya aykırı 
bir kaııunsa, özellikle ruhuna, bunun usulü var
dır, Anayasa Mahkemesinin yetkisi içindedir. 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın Akarın takri

rine katılmamaktadır. Sayın Akal takririni izah 
ettiler. Takriri oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmc-
tmiştir efendim. 

Sayın Nuri Eroğan'm takriri de aynı mahi
yettedir; «açıkça». 

NÜM BRO&AN (İstanbul) — Daha evvel, 
bitr nsulî noktaya «temas etımeik istiyorum. İzin 
verir misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ ERO&AN (İstanbul) — Takriri okun

madan evvel, okunduktan sonra derhal Yüce 
Başkanlık komisyonun mütalâasını sormakta, 
bunun sonunda Heyeti Umumiye, komisyon bu
nu nasıl olsa reddetmiştir şeklinde manevî bir 
baskı altında bulunmaktadır zannediyorum. 
Eğer Sayın Başkanlık... 

KEMAL BAÖCIOĞIiU (Çanakkale) — Usul 
böyle. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Usulde bir 
hüküm yok. Sayın Başkanlık, takrir sahibinin 
izahından sonra, komisyonun mütalâasını alır
sa... 

BALKAN — Sayın Eroğan izah hakkı, Ko
misyonun âdetmî kalbulü halinde doğuyor. Eğer 
Komisyon takriri kabul ederse sayın milletveiki-, 
linin takririni izah hakkı, kifayetten sonra doğ
muyor. O bakımdan özür dilerim. İkazınıza çok 
teşekkür ederim. Tatbikatımıza ve İçtüzüğümü
ze uygun olmadığı için is'af edemeyeceğim. 

Sayın Eroğan'ın takriri de «açıkça» deyimi
ni ifade etmekte ve Sayın Akarın takririnin 
aynı mahiyette olması hasebiyle oylarınıza arz 
etmeyeceğim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Söz rica edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
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NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Komisyon benim talkmrime cevap vermiş
tir. 

BAŞKAN — Bir saat izah ettiler, «açıkça» 
deyiminin geçmesini istiyorlar. Komisyon sizin 
takririnize cevap vermedi efendim. 

NURlt EROĞAN (İstanbul) — Yerdi efen
dim. 

BAŞKAN — Vermedi efendim, hayır efen
dim. Okutmadım efendim sizin takririnizi. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Verdi efen
dim, benim takririm hakkında hassaten Komis
yon sözcüsü... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Okutmadım 
efendim. Sayın Eroğan sizin takririnizi okut
madım, önümde daha. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, tak
ririm hakkında izahat verdi Komisyon sözcüsü. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Yaşar 
Akalın takıriri haikkında. Hayır Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim,' Nu
ri Eroğan, «ayrıca» kelimesini koyuyor... 

BAŞKAN — Yanlış. Yanlışınız var Sayın 
Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İata-nbul) — Ama efendim, 
Umumi Heyet burada, 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Siz 
ikonuştunuz, size cevap verdi. 

BAŞKAN — Ben size cevap verdim efendim, 
sizin bir uygulaana balkımıaıdan teklifiniz oldu 
oturduğunuz yerden, takririnizi İkinci defa 
olkutmadıım ve önüme aklım. Sayın Yaşar Akar
ın izahatını dinleyince ve takririni okuyunca 
onun da istediği, «açıikça» deyiminin metne it
hali hususu idii. Sizin takririniz de o mealde ol
duğu için onu aldım önüme ve bunu okutmaya
cağım ikinci defa, çünkü «açıikça» deyimi üze
rinde Genel Kurulun oyları izhar edilmiştir di
yorum efendim. Böyle bir şey oldu. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Kararlı oldu
ğunuza göre mesele yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zaptı okursunuz, hangimizin 
(kararlı olduğunu görürsünüz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ruhunu kal
dırıyor Sayın Başkan, tâbir ayrı. 

BAŞKAN — Canım, «açıikça» deyimi var. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Anladım 
efendim, « ruhunu» kelimesini kaldırıyor. 
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BAŞKAN — Sizin takririnizde «ruh» tâbiri 
yok efendiım. Sizde de, «aykırı» dan evvel bir 
«açıkça»... İkinci metne, «aeılkça» deyiminin 
(konması. 

39 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Erteleme : 
Madde 40. — Bir kanun tasarı ve teklifinin 

görüşülmesi sırasında, Hükümet temsilcisinin 
bulunmaması sebebiyle, komisyon gerekli gö
rürse, inceleme bir defaya mahsus ertelenebilir. 
Erteleme, yazı ile Başbakanlığa bildirilerek, 
gelecek toplantıda ilgili temsilcinin hazır bu
lundurulması istenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın mdlletvelkili ? 

Sayın Buldan]ı, buyurun. 

AHMET BULDANLI (.Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarını; 

Bu maddede bir noksanlık bulunduğu kana
atindeyim, o bakımdan söz aldım, zamanınızı al
mayacağım, çolk kısa izahta bulunacağını. 

Metni okuyorum; «Bir kanun tasarı ve tekli
finin görüşülmesi sırasında Hükümet temsilcisi
nin bulunmaıması sebebiyle komisyon gerekli 
görürse inceleme, bir defaya mahsus ertelenebi
lir. Erteleme, yazı ile Başbakanlığa bildirile
rek, gelecek toplantıda ilgili teımsileinin hazır 
bulundurulması istenir» deniyor. 

Şimdi kabul ediniz ki, Hükümetin istemedi
ği biv metin gelirse, birinci defa talebettik gel
medi, yazı yazdık yine gelmedi. O takdirde, bu
rada ihtiyarî kayıt var, ertelenebilir. Erteledi
ğiniz halde gelmezse ne olacak? 

Buraya «İkinci defa davete rağmen Hükü
met temsilcisi gelmezse, komisyon kendiliğinden 
ıbarar verir» şeJklinde bir hükmün girmesi şart
tır. Aksi takdirde hükümetler, çıifemasını isteme
diği bir teklif hakkında temsilci göndemıenıek 
suretiyle karara varılmasına mâni. olabilir. Bu 
bir. 

İkinci husus, maddenin 4 neü satırında, «in
celeme bir . defaya mahsus ertelenebilir» deni
yor. «İneelemie» kelimjesini burada yersiz bulu
yorum. Çünlkü, komisyon incelemiyor, müzalkei'e 
©diyor demek, bir dosyayı, imzası var mı, kanun 
teklifine uygun yazılmış mı, şeikil hatası var 
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mı diye bakıp karara bağlamak demektir. 
Üyelerin söz alıp mütalâa serd etmeleri, rey iz
harı, lehte aleyhte konuşmaları müzakeredir be
nim bildiğinle göre. Buradaki «»İnceleme» yeri
ne, .«görüşme» veya «müzakere» kelimesinin ko
nulması lüzumludur kanaatindeyim. Bu hususu 
tespiti için de bir takrir vermiş bulunuyorum. 
İltifatınızı talebedenim. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Kösfeoğl-u. 

TALÂT KÖİSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde, Hükümet teımsUcisinin 
bulundurulması konusunda, görünüşte ihtiyarî 
gibi, bir hüküm getiriyor. Haddizatında iyi bir 
görüşme, iyi bir inceleme yapmak için, komis
yonların çalışmalarında Hükümet temsilcisinin 
bulunmasında büyülk yararlar olduğu meydan
dadır. Bdr komisyon çalışmasına Hükümetioı kat
kısı, görüşü, teiknik bilgisi daima iyi bir hizmet 
yapar, aydınlatır ve bu yönden kanunların ko
misyonlarda iyi bazırlanimasma imkân verir. Bu 
sebeple, Hükümet temsilcisinin bulundurubnası 
bir mecburiyet şekline girerse, daha yararlı 
olur. Bir kanun tasarı veya teklifinin görüşül
mesi sırasında Hükümet, temsilci bulundurmaya 
mecburdur. Evvelâ Hükümeti, bir temsilci bu
lundurmaya mieebur kılalım. Müeyyidesi ne 
olur? Müeyyidesi baıhziiaher, bir Hükümetin gö
revini yapmamasının müeyyidesi 'ise o olur. Fakat 
tüzükte, (kanunda evvelâ Hükümeti, komisyon ça
lışmalarına katılmaya mecbur kılalım. Bir. tem
silcisini bulundurmaya mecbur olsun. Mecbur 
olmadığı takdirde hüküm doğru; ertelenir, şu 
şekilde olur, yani hüküm yerindedir. Faikat ev
velâ biz bu mecburiyeti koyalım. Yani Hükümıet 
temsilci bulundurmaya mecbur olsun, aynen 
Meclis çalışmalarında olduğu gibi. Hükümet, 
Başvekil veya temsilcisi Meclis çalışmalarında 
bulunmaya mecburdur. Bunun bir gerekçesi 
vardır, bir ilmî izıahı vardır, ilmî lüzumu vardır. 

Bunun yanında Sayın Komisyondan bir ri
cam var, 40 ncı maddede «bir kanun tasarı ve 
teklifinin görüşülmesi teknik bakımdan veya 
teklifinin görüşülmesi sırasında Hükümet tem
silci bulundurmaya mecburdur» şeklindeki bir 
düzeltme olursa daha uygun olur. Komisyon bi
zi btı şekilde aydınlatırsa memnun kalırız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kubilay İmer, 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu 
teklifin hazırlayıcıları arasında bulunduğum 
içki bâzı hususları izah etmek istiyorum. 

40 ncı madde, teklifin 50 nci maddesine kar-
işılıık olarak Komisyon tarafından getirilmiştir. 
Dün burada 37 nci madde, sadece 48 saatlik 
süre yönünden Komisyon tarafından geri alın
mış, 38 nci madde de, burada görüşülmüştür. 

Teklifin «inceleme süresi», • «tamamlama sü
resi» şeklinde ele alınan hususlar komisyon ta
sarısında, «bekleme süre'sk ve «inceleme süresi» 
olarak ele alınmıştır. Bu yönü ile kabul edilen 
38 nci madde ile bu maddenin arasında irtibat 
temin edilmiş ve yine teklifin 50 nci mıaddesiıı-
detld birtakım hususlar 40 ncı maddede birleşti
rilme yoluna gidilımişjtir. Böylece komisyonun 
37 noi maddedeki «görüşmeden evvelki» duru
mu «belkleme süresi» olarak kabul edilmiş, «in
celeme» ise mevzua daha yeni girerken «taımanı-
lama>> diye alınan kısımların hepsini birden içe
risine almış durumdadır. 

Diğer taraftan bir husus var; bizim teklif 
metninde bu erteleme mevzuunun iki şekli var
dı ; birinci fıkrada, «(bir kanun tasarı veya tek
lifinin görüşülmesi sırasında komisyon gerekli 
görürse incelemeyi erteleyebilir.» şeklimde umu
mî mahiyette idi ve «görüşme sırasında Hükü
met temsilcisi hazır bulunmuyorsa, tasarı ve 
teklifin görüşülmesi bir defalık erteleniyor» de
niyordu. Nihayet «bu durum, Başbakanlığa yazı 
ile bildirilerek Hükümet temsilcisinin bulundu-
rulmıası istenir» deniyordu. 

Şiniıdi, komisyon, görülüyor ki, bu iki husus
tan birinde erteleyebilir, öbür tarafta Hükümet 
temsilcisi gelmediğinde bir zaruret olarak «er
telenir» hükmünü getiriyor. 

Hükümetin komisyonlarda tasarı veyia tekli
fi takibetime.si asıldır. Bilindiği üzere tasarılar 
Hükümetten gelir, teklifler Parlamenterler ta
rafından verilir ve Meclis de daha evvel ve şim
di tatbik ettiğimiz İçtüzüğe ve şimdi çıkacak İç
tüzüğe göre de bu teklifler Başbakanlığa, yani 
Hükümete intikal etmek üzere verilir. Hüküme
tin bunu takibetmesi görevidir. 

Komisyon toplantılarının günü komisyon 
üyelerine bildirildiği kadar, ilgili bakanlıklara 
da bildirilir. Hattâ, Komisyon toplantıları Mec
lis üyelerine, Parlamenterlere de açıktır. Parlâ-
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nıenterler takibediyor, komisyon takibediyor 
ve haber veriliyor, Hükümetin de lıaiberi var. 
Toplantıya gelmiyor. Hükümet toplantıda biza
tihi Başbakan, ilgili balkan veya Hükümetin va
zifeli kılacağı şahıslar komisyondaki müzakere-
•lıeri takibedebiMr. Her türlü ihtimal nazarı iti-
bare alınarak «'eı-teljenir» şeklindeki ibare, «er
telenebilir» şekline sokulmuştur. Burada bir 
mazeret kaibul edilmiştir, yani bütün bunlara 
nağmen Hükümet hjer haliyle gelemezse, bir de
fa gelemez gibi bir hal ve bunu takdir hakkı ko
misyona bırakılmıştır. Komisyonun biraz evvel 
arz ettiğim gibi, inceleme ve tamamlama gibi 
bir hususu sadece «inceleme» adı altında bir tek 
hususa inltilkal ettirilmiş, bekleme duranın ise 
daha evvelki illetinden çıkan şekliyle kabul edil
miştir. 

Bu 'hale göre, inceleme, Hükümet temsilcisi
nin bulunmaması sebebiyle komisyon tarafından 
«bir defaya mahsus olımak üzere ertelenebilir» 
hükmünü şahsen yerinde görnıekitieyim. «Ertele
me yazı ile Başbakanlığa» ibaresi, bundan son
raki cümlede ayımı muhafaza edilerek bildirile
ceği gösterildiğine göre, - ilgili temsilcilerden 
de tekrar bahsedilmektedir - bu ei'teleıme başlı
ğı altındaki 40 ncı madde hükmünün yerinde 
olacağı kanaati içerisindeyim. 

Saygılarımla. 

.BAŞKAN — Sayın Burhaııetitin Asuiay, bu
yurun. 

BURİHANıETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
İBaşkan, değerli milletvekilleri, 40 ncı madde 
yerinde bir maddedir; «Bir kanun tasarı veya 
Mdifinin görüşülmesi sırasında Hükümet tem
silcisinin bulunınıaiması sebebiyle komisyon ge
rekli görünse bir -defaya mahsus olmak üzere 
yetkilileri davet eder» diyor. 

41 nci madjded'e «Millet Meclisi Başkanlığma 
verilen kanun teklifi derhal Başbakanlığa gön
derilir.» denilerek, - ki, tasarı zaten Hükümet-

• ten geliyor, Hükümetin zaten haberi vardır. Hal 
böyle olmasına rağmen 41 nci madde Başbakan
lığa bildirilme mecburiyeti konuyor - yapılan 
teklif üzıerinide Hükümetin müddeti içerisinde 
müzakere ederek görüşünü tespit etmek imkâ
nını sağlıyor. 

42 nci madde daha açık bir hüküm getiri
yor : «Komıisyonlar bütün Bakanlıklarla, doğru
dan doğruya yazışabilirler ve kendilerine hava

le edilen işlerin sonuçlandırılması için g*erekli 
bilgileri bakanlıklardan ister» diyor. 

Bugüne kadar tatbik edilmiş olan usul, bir 
kanun tasarı veya teklifinin komisyonda müza
keresine başlanmadan evvel, komisyon başkanı, 
kanun tasarı veya teklifinin hanıgi gün, saat ve 
•hangi odada müzıakere edileceğini aidolduğu 
Bakanlığa yazar. Bakanlık, almış olduğu bu ya
zıya göre yetkililerini veya kendisi bizzat ko
misyona gelir. Bu sebepledir İd, 40 ncı madde, 
aidolduğu bakanlığın yetkili temsilcisinin bu
lunmaması halinde eğer lüzum göınilürsie - M, 
bâzı çok ufak kanun teklifleri oluyor - bakan
lık temsilcisi gelse de, gelmese de bakanlıklar
dan daha evvel alnımış olan yazıda karar ver
meye yetecek bir açıklık bulunması halinde, me
selenin müzakeresini sonuçlandırabilnuek ınak-
sadıyle komisyona karar verebiliyor. Ama uzun 
kanun, tasarı veya tekliflerde komisyon, yetkili 
kimseleri çağırıyor. Bu bakımdandır ki, metnin 
41 Ve 42 nci maddelerindeki açıklığa göre 40 ncı 
maddede derpiş edilmiş olan husus yeterlidir. 
Bu vesile ile maddenin aynen geçnılesinde isa
bet vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sıddık Aydar, 
buyurun. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkadaş
larım; 1$62 - 1%3 senelerinde başımdan geçen, 
yani Millî Eğitim Komisyonunda bulunduğum 
zamanlarda geçen bir vakayı huzurlarınızda di
le getirmek suretiyle, birtakım zorunluklarla 
karşı karşıya kalma mecburiyetinin zuhur ede
bileceğini ifade etmek istiyorum. 

Meselâ : 27 Mayıs İhtilâlinden sonra üniver-
sitelerimizden 147 öğretim üyesi uzaklaştırıl
mıştı. Millî Eğitim Komisyonuna bir tasarı gel
di, tasarıda gerekçe ydktu. Vardı; fakat zayıftı. 
Tasarıyı görüşürken Hükümet Başkanını davet 
etmek mecburiyeti hasıl olmuştu. Tasarıdaki 
esbabı mııcübe niçin böyle zayıftır, niçin iadeî 
şeref ediyoruz, bunları bilmemiz gerekirdi. Bu
nun üzerine bir yazı yazdık gelmedi, bir dalha 
yazdık bu sefer Sayın Başbakan geldi. Durumu, 
uzun uzun eleştirdikten sonra bizim teklifleri-
mizte karşı Başbakan Komisyonu terkeitti. 

Takdir edersiniz ki, komisyonlar Parlâmen
toya niyaibeten vazife görmektedirler. Bu bakım-
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dan .hükümetler davet edildiği takdirde, hükü
met temsilcileri davet edildiği takdirde, mutlak 
haliyle ya gelemiyorlar veyahut gelen temsilci
ler komisyonların arzu ettiklerini söyleyemiyor
lar, söylemek imkânlarının ötesinde kalıyorlar. 
Bu bakımdan maddemin biraz daha vuzuha ka
vuşturulması lâzım. Yani, hükümet azalarının 
veyahut Hükümet Başkanının gelmesi zarureti 
karşısında onları getirmek için maddeyi vuzu
ha kavuşturmak: lâzımdır gibi gelir bana 

Yüksek huzurlarınızı işgal etmiş oldum, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın üye yok. 

Komisyon adına Sayın Başkan. Akçalı, buyu
run. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, nın'h-
/terem milletvekilleri; bu madde ile Komisyonu
muzun getirmek istediği esas, Hükümetin, ko
misyonlarda kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesi esnasında temsilci bulunduıtmaması ha
linde görüşmenin mutlaka ertelenmemesi gerek
çesine müstenittir. 

Hükümetin kanun tasarı ve teklifleri hak
kındaki görüşlerini bildirme imkanı kapanma
mıştır. Tasarıyı Hükümet sevketltiği için kendi 
malûmatı dalMlinde gelmiştir; bir teklif Yüce 
Meclise verildiği zaman bu, Başbakanlığa haiber 
verilecektir, bundan sonraki gelen 41 nci mad
de gereğince. 

Diğer taraftan komisyon gündemleri, ko
misyon üyelerine bildirildiği gibi, Hükümete ele 
ihaiber verilmektedir. Hükümet her zaman komis
yona gelip tasarı ve tekliflere saihip çıkma, mü
dafaa etme, kendi görüşünü bildirme hakkına 
sahiptir. Ancak, biz bunu Hükümet temsilcisi
nin bulunmadığı halde komisyon çalışmasının 
geriye kalmaması için, «geriye bırakılır» şeklin
de değil de «geriye bırakılabilir» şeklinde de
ğiştirdik ve komisyonda bu şekilde kabul ettik. 

Hükümet temsilcisinin komisyonda bulun-
masıyle Genel Kurulda bulunması arasımda bu 
İçtüzükte farklı hükümler sevkediılmişftir. İleri
deki maddelerde göreceğiz, «Hükümet temsilci
si Genel Kurulda mevcut değil ise bir defaya 
malhsus ertelenir» diye bir meciburiyet konmuş
tur. Genel Kurulda Hükümet temsilcisi bir de
fa bulunmaz ise ertelenir, ikinci defa bulunmaz 

ise Genel Kurul kanını tasarı ve teklifinin gö
rüşmesine devam eder. 

Hükümet veya Hükümet temsilcisini komis
yona getirecek herhangi bir meyyidemiz mev
cut değildir. Ancak, Hükümet ve temsilcisi gel
mediği takdirde... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Mecbur-
dur, nasıl gelmez! 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Biz mec
buriyet koyduğumuz takdirde bunun başka bir 
veçjhesi daha vardır; gelmemek suretiyle Hükü
met, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlar
da görüşülmesini engelleyebilir. 

Komisyonumuz bu görüşe katılmadığı için, 
Hükümet gelmediği takdirde bir defaya mah
sus olmak üzere ve ihtiyarî olarak komisyonun 
kapariyle ertelemebilmesi mecburiyetini, ikinci 
döfa gelmesi istenir .kaydını koyduk ve gelmedi
ği takdirde komisyonun müzakereye devam et
me hakkını kısıtlamadık. 

Genel Kurulda daihi bir defaya mahsus ol
mak üzere Hükümet iştirak etmediği takdirde 
görüşmelerin ertelenmesi esasım koyduk. - Gel
mediği takdirde, Genel Kurul arzu edeme kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşmesine devam edilir 
esası Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Bu maddeyi arkadaşlarımız değerlendirir
ken, biraz evvel değerli arkadaşlarımızın da 
söylediği gibi, gelecek diğer maddelerle birlik
te değerlendirildiği takdirde bu madenin bu ha
liyle yerinde olduğu .görülecektir. 

Komisyonca kaJbul edilen metnin Grenel Ku
rulca da tasvip edilmesini dilemekteyiz. 

Saygılarımızla. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym 

Başkan, sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Taibiî ıSaym Buldanlı, Ibuyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Komisyon Başkanının çıkardığı manâyı bende
nim maalesef çıkaramıyorum. Yani, Hükümet 
davete rağmen temsilci göndermezse komisyo
nun mesaisini devam ettireceği hususu neye isti-
nade diyor? Burnu^ anlamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Devam ettirecek mi, ettire
meyecek mi diye sorunuzu tevcih ediyorsunuz.. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Devam et
tirebilecek. «Bir defaya mahsus ertelenebilir.» 
diyoruz; ikinci defa ertelenmez mânası vardır 
bunun mefhumu muhalifinde, 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş-
- kan, burada, komisyonda «Hükümet temsilcisi 

bulunmadığı halde mesaisi devam eder.» şeklin
de bir hüküm olursa bu, ihtiyarî bir hüküm ni
teliğinde midir'? 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Bunu ko
misyonun görüşü olarak da gerekçelere geçmesi 
için tekrar arzediyorum: «Bir defaya mahsus 
ertelenebilir.» hükmünün mefhumu muhalifin
den, hükümet temsilcisi bulundurmasa dahi ko
misyonun müzakerelere devam edeceği mânası 
mündemiçtir. 

BAŞKAN — Sayın Güley, soru mu efendim'? 
FEKDA GÜ.LFY (Ordu) — «İnceleme» ke

limesi üzerine sayın arkadaşımız değinmişti. Bu 
hususta benim de bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Önergeniz var, okutacağım 
efendim. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — O önerge
ye Komisyonumuz katılıyor, zamanı geldiğinde 
arzedeceğiz. 

BAŞKAN —• Sayın Köseoğlu, soru mu efen
dim? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) _ Hayır, söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurunuz efendim. Buyurunuz Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Şimdi Ko
misyon Başkanının şu izahatından sonra söz al
maya mecburiyet hissedişimin sebebi, bendeni
zin biraz evvelki teklifimde Komisyonun izahat 
vermesini rica etmemdeki sebep şu idi; hükü
met temsilci bulundurmaya mecbur edilsin, ama | 
gelmediği takdirde ertelensin veyahut gelmediği 
takdirde müzakere yapılmasın, şeklinde bir be
yanda bulunmadım ve bunun olması da müm
kün değildir. Şimdi yapılsın diyorum. Hattâ, 
vuzuha kavuşması için altına bir açıklık da 
vermek mümkündür. 

Benim buradaki izahım şu: 
Hükümetler, kanun yapımında yardımcı ol- j 

şunlar, lâkaydi içerisinde bulunmasınlar, de
vam etsinler, aydınlatsınlar ve olgunlaştırsm-
lar. Müeyyidesi nedir? Müeyyidesi vardır. Bir 
hükümet memurunun vazifelendirildiği bir va
zifeye gitmemesinin müeyyidesi ne ise buradaki I 
müeyyidesi o olur. Bir hükümet görevini yap
mazsa müeyyidesi ne ise buradaki müeyyidesi de 
o olur. Yani, hükümetleri komisyon çalışmak- I 
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] rina katkıda bulundurmaya mecbur etmemizde-
ki zararımız ne? Hükümetler, büyük imkânla
ra sahiptir, çok geniş bir kadro ile çalışırlar, 
teknik elemanları var, her komisyon çalışması
na bir teknik elemanını yollama durumunda
dırlar. Niçin -bu komisyonları biz hükümetin bu 
teknik elemanlarının görüşlerinden mahrum kı
lalım? İhtiyarî bıraktığımız takdirde, gördüğü
müz gibi istenilen anda komisyonu terkederler, 

I istenilen anda gelmezler, istenilen anda katılır
lar. Böyle bir keyfiliğe veya böyle bir mesuli
yetten uzak bir mecburiyetsizliğe, Hükümeti bu 
hüküm âdeta sevkediyor. Bendenizin arzım bu 
idi; Hükümeti mecbur kılalım. «Gelmezse?..» 
Gelmezse devam edeceğiz elbette; hiçbir suret
le komisyon çalışmasını erteleyeceğiz mânasına 
gelmez. Hükümet gelmeye mecburdur, vazifesi
ni yapsın. Yapmayan hükümet de olur. Bu tak
dirde, bundan evvel vazifesini yapmayan hükü
met ne oluyor idiyse o olur. Yani müeyyidesi 
içindedir. Fakat biz burada mecbur kıldığımız 
takdirde komisyonlar çok daha rahat çalışır; 
tatbikat budur. Hükümetin komisyon çalışmala-

! rında lâkaydilik içinde bulunmasını engeller. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — 2 nci fıkradan, 2 nci 
cümleden bu hüküm çıkıyor. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — 2 nci 
cümleden bu hüküm çıkmaz; çünkü tamamen 
ihtiyarî bırakılıyor; 2 nci fıkradaki hüküm bu. 
«Gelmeye mecburdur» şeklinde bir hüküm geti
rirsek ne zararımız olur? Meclisin çalışmaların
da yüzde yüz faydası olur, komisyon çalışma
larında yüzde yüz faydası olur ve daha rahat 
randımanlı bir çalışmanın içine gireriz. Hükü
metin, komisyon çalışmalarına katılmasının mec
buri kılınmasında Meclisin, amme yararının hiç
bir zararı yoktur, tersine faydası vardır. Hükü
meti niçin bu şekilde kayırıyorsunuz? Niçin ka
tılmasın, niçin görevini yapmasın, niçin temsil
ci bulundurmasın? Onu neye ihtiyarî yapıyor
sunuz? 

Bu bakımdan sözümün yanlış anlaşıldığım 
zannediyorum, çünkü Sayın Komisyon Başkanı 
burada dediler ki, «Eğer Hükümet gelmezse 
çalışmalar engellenir.» Yok öyle bir hüküm. 
Hükümet gelmezse biz çalışmalarımıza devam 
ederiz ama, Hükümet de mesuliyetini müdrik 
olabilsin. 

Saygılar sunarım, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen?. Yok. 3 takrir vardır, okutuyorum 
efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
40 ncı maddeye son fıkra olarak; 
ı«Davete rağmen temsilci gönderilmezse ko

misyon müzakereye devam eder.» Hükmünün 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 
Sayın Başkanlığa 

40 ncı maddenin 4 ncü satırında bulunan 
«inceleme» kelimesinin «igörüşme» şeklinde ta
dilini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldan] ı 
Sayın Başkanlığa 

40 ncı maddenin 5 nci satırı başındaki «in
celeme» sözcüğünün «igörüşme» olarak değiş
tirilmesini saygıyle öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Sayın Güley, Sayın Buldanlı, 
takrirleriniz aynı mânadadır. Sayın Güley, me
seleyi iki defa oya arz etmemek için Sayın Bul-
danlı'nm takririne katılır mısınız 1 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Katılıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Güley, Sayın Buldanlı' 
ııın takririne katılıyorlar. Sayın Baha Müder-
risoğİTi'nun takririni tekrar okutuyorum. 

'(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılıyor 
mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, maddede zaten bu mâna 
mevcuttur. Eğer Genel Kurul maddenin bu 
şekilde tavzih edilmesine lüzum görürse biz 
ona da katılırız; takdir Genel Kurulundur. 

BAHA MÜiDERRlSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, takririmi mücmelen izah etmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

• Gerek sayın milletvekili arkadaşlarımın, ge
rekse Sayın Komisyon Başkanının buradaki iza-
hatlarıyle anlaşılmıştır ki, böyle bir hükmün 
bu maddenin sonuna eklenmesi lâzımdır. Ger
çi sayın Komisyon. Başkam, maddenin bu şe
kilde tefsir edilmesi gerekmektedir şeklinde 
açıklama yapmıştır. Meclislerde de bir kanun 
teklifi veya tasarısı konuşulurken şayet ikin
ci defa Hükümet bir temsilci veya bir bakan 
bulundurmazsa müzakereler devam eder ama, 
burada da bir müeyyidenin olması gerekir. 
Madde gayet sarih. Bunu, Sayın Komisyon 
Başkanının açıkladığı şekilde anlamak müm
kün değildir. Onun için buraya bu cümlenin 
ilâve edilmesi zaruridir. Önergeme iltifat edil
mesini rica eder saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
takririnde Davete rağmen temsilci gönderilmez
se komisyon müzakereye devam eder.» fıkra
sının 40 ncı maddeye eklenmesi talebolunmak-
tadır. Komisyon madde metninin bu anlamı ta
şıdığını ifade etmekle beraber, Genel Kurul 
bir vuzuh arzu buyurduğu takdirde, takdirin 
Genel Kurula aidolduğunu ifade buyurmuşlar
dır. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Buldanlı'nm takririnde «inceleme» de
yiminin «görüşme» şekline, - Sayın Ferda Gü-
ley'iıı de aynı mealdeki takriri vardı - getiril
mesi istenmektedir. Sayın Komisyon bu tak
rirlere katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Buldanlı ve 
Sayın Ferda Güley'in «inceleme» kelimesinin 
«görüşme» şeklindeki değiştirme taleplerine 
katılmaktadır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Talât Köseoğlu tarafından şu anda 
bir önerge gelmiştir; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
40 ncı maddenin aşağıdaki yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 
ı«Bir kanun tasrısı veya teklifinin görüşül--

I mesi sırasında Hükümet temsilci bulundurma-
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ya mecburdur. Hükümet temsilcisinin bulun
maması sebebiyle komisyon gerekli görürse in
celeme bir defaya mahsus ertelenebilir. 

Erteleme yazıyle Başbakanlığa bildirilerek 
gelecek toplantıda ilgili temsilcinin hazır bu
lundurulması istenir. Komisyon temsilci bulun
durmadan da görüşme yapabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bir noktaya işaret edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, müzakere ve 

oylamadayız. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — İlk 

İçtüzük müzakerelerinde Divâna verilmiş olan 
önergeler okunup oylandığı sırada ikinci bir 
önergenin verilmesinin mümkün olmayacağı 
Divanca kabul edilmişti. Bugüne kadar yapmış 
olduğumuz müzakereler bu tertip üzerine git
mişti. Biraz evvel gelen önergeleri oylattmız. 
Bu önergeler oylandıktan sonra gelen öner
geyi muameleye koyuyorsunuz.. 

BAŞKAN — Oylamadım, okuttum. 

BURHANETTİN ASUTAY ( İzmi r )— Bun
dan evvelki önergeleri okuttunuz ve oyladınız; 
kabul veya reddedildi. Divan, önergeler okun
duktan sonra gelen bir önergenin kabul edil
meyeceği hususunu derpiş etmişti. Acaba Di
van bu görüşünden vaz mı geçti ? 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin takrir
lerini daha evvel hazırlayıp, Divana sunmala
rını arzu ederiz. İçtüzüğümüz kendimize ait bir 
meseledir. En olgun şekliyle çıkması Başkan
lığın başta gelen arzusudur. Bu bakımdan mü
samahakâr davranıyoruz. Ancak, Sayın Asutay 
çok haklıdırlar; önergelerin evvelâ Genel Ku
rula arzı gerektir ki, sayın milletvekillerinin 
bütün önergeler hakkında bilgisi olsun ve oy
larını o istikamette kullansınlar. Sayın Asutay 
bizatihi haklıdırlar, fakat verilmiş bir önergeyi 
de muameleye koymamak gibi bir durumu is'af 
edemeyeceğim. O bakımdan Komisyondan katı
lıp katılmadıklarınım soruyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu'nun takririne 
Komisyon katılmıyorlar. Takriri oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler., Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz tadil şekliyle, «in
celeme» kelimesini «.görüşme» şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Başkanlığa haber verme : 
Madde 41. — Millet Meclisi Başkanlığına 

verilen kanun teklifleri, derhal Başbakanlığa 
gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ? Yok. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben bir öner
ge verdim efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

ıSaym Başkanlığa 
41 nci maddenin yan başlığının «Başba

kanlığa göndermek» biçiminde düzeltilmesini 
saygıyle öneririm. 

Ordu 
Ferda G-üley 

BAŞKAN — Başlık, «Başbakanlığa haber 
verme» şeklindedir, öyledir. Sayın G-üley, «Baş
bakanlığa haber verme» şeklindedir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bendeki metin
de, «Başkanlığa haber verme» şeklindedir efen
dim. 

BAŞKAN — Biz onu okumadık efendim. 
«Başbakanlığa haber verme» olarak okuduk. Bi
liyorsunuz, bâzı metinlerde tasshihat yapılıyor. 
Bizdeki baskıda da «Başbakanlığa» dır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu durumda 
önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — O bakımdan, Sayın Güley 
önergelerini geri alıyorlar. 

41 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Bakanlıklarla yazışma : 
Madde 42. — Komisyonlar, bütün bakanlık

larla doğrudan doğruya yazışabilirler ve kendi
lerine havale edilen işlerin sonuçlandırılması 
için gerekli bilgileri bakanlıklardan isteyebi
lirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... KaJbul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

43 neü maddeyi okutuyorum, 
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Komisyon raporları : 
Madde 43. — Komisyonlar, karara bağla

dıkları işler için birer rapor düzenlerler. Ra
por, Başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş 
için seçilen özel sözcü tarafından yazılır. Ra
porda konu hakkında komisyonun düşünceleri 
ile komisyonca yapılan değişikliklerin gerekçe
leri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya 
katılan komisyon üyelerince imzalanır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup ta
sarı veya teklifin tümünün son oylamasında 
hazır bulunamayan Komisyon üyeleri varsa ge
rekçeli nıuıhailefebleıiinli de yazarak raporu im-
zalayaibilirler. Bu durumda olan üyelerin son 
toplantıya katılamadıkları belirtilir. 

Komisyon raporunda imzası bulunan komis
yon üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Ku
rulda, çekinser veya aykırı olduğunu rapor 
metninde yazıyle belirttiği hususlar dışında, 
sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna 
aykırı konuşma yapamaz. 

Komisyon raporları bastırılıp milletvekille
rine dağıtılır ve Genel Kurulda görüşülmesine 
başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya belli kı
sımlarına çekinser veya muhalif kalan komis
yon üyeleri rapora çekinserlik veya aykırılık 
görüşlerini eklemek hakkına sahiptirler. Bu 
üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi mad
desine aykırı olduklarını yazmak zorundadırlar. 

Üyeler, komisyon raporuna katılmakla bera
ber, raporda yer almayan görüşlerini rapora 
eklemek hakkına da sahiptirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Efendim, müsaadenizle bir 
'beyanda bulunmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir takrir var, onu tespit et
miş bulunmaktayız. 

[Buyurunuz Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Efendim, 43 ncü madde 
üzerinde verilmiş önergelerin Komisyonumuza 
tevdiini ve maddenin görüşülmesinin tehirini 
istürhaım ediyoruz. 

BAŞKAN •— Evet.. Komisyon, madde üze
rinde verilmiş bulunan bütün önergeleri ve 
maddeyi geri istemektedir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Önergelerin 
okunması lâzımdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeleri lütfen kaç tanedir, 
kimlere aittir, onu beyan edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biz 
önergeleri komisyona istiyoruz ve müzakerele
rin tehirini talebediyoruz Sayın Başkan. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Önergeleri de
ğil de maddeyi geri alıyorlar. 

BAŞKAN — Maddeyi geri almıyorlar efen
dim de, görüşmesinin tehirini, yani 43 ncü mad
denin müzakeresinin tehirini istiyorlar. 

43 ncü maddenin görüşmesinin tehiri hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Maddenin müzakeresi tehir 
edilmiş ve önergeler Komisyona tetkik etmek 
üzere tevdi olunmuştur. 

44 ncü maddeyi ofcultıvyorum. 
Komisyonlarda yeniden görüşme : 
Madde 44. — Komisyon, bir gündem mad

desinin görüşülmesini tamamlamadan önce, 
o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görü
şülmesini, hazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğunun oyuyla kararlaştırabilir. 

Komisyon, belli bir gündem maddesinin gö
rüşülmesini tamamladıktan sonra, aynı konu
nun komisyonda yeniden görüşülmesi komis
yonun raporu Meclis gündemine girmeden ön
ce, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun gere'kçeli ve yazılı istemi üzerine bir de
fa için mümkündür. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde görüş
mek üzere Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım: 

Bize göre 44 ncü maddede önemli bir husus 
var : 

Komisyon, gündemine aldığı herhangi bir 
kanun teklifi veya tasarısının maddelerini gö
rüşürken; görüşme bitecek, oylanacak. Müzake
reye iştirak eden üyelerin salt çoğunluğu ile 
- buraya bilhassa arkadaşlarımın dikkatini 
çekmek istiyorum. Komisyon 1/3 çoğunluk ile 
toplandığına göre, mevcudu 21 kişilikse misal 
olarak, 7 kişi ile toplanacak ve bunun salt ço
ğunluğu ile - tekrar tekriri müzakere imkâ
nını bulacaktır. Mesele geçecek. Geçtikten son
ra, müzakereye iştirak etmeyen 14 kişi geriye 
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kalıyor. Bu maddenin ikinci f ıkrasıyle «Komis
yon, belli bir gündem maddesinin görüşülme
sini tamamladıktan sonra, aynı konunun ko
misyonunda yeniden görüşülmesi, komisyonun 
raporu Meclis gündemine..» diyor. «Komisyon 
üye tamsayısının» bu defa, Komisyon üye tam
sayısının, yani 21 kişinin salt çoğunluğu 11 
kişi eder. Müzakereye iştirak etmeyen 11 kişi 
yanyana gelecek. Tekrar herşey bitmişken mey
dana çıkacaklar ve bunun tekrar müzakeresini 
isteyecekler. Buradan benim anladığım budur. 

Komisyon, çok yanlış ve sakim bir yol tut
muş bulunmaktadır. Bir defa bir madde, bir ta
sarı veya bir teklif görşül-üp, tekrar tekriri mü
zakeresi istendikten sonra, - ki komisyona, işti
rak eden üyeler tarafından - bu yolu açmamak 
gerekir. Komisyonun dikkatini çekiyorum. Be
nim anladığım budur ve gayet açıktır. Yanlış 
yoldur. Son fıkranın mutlak surette metinden 
çıkarılması gerekir. 

Bütçe Plân Komisyonunda geçen bir ko
nuyu da izah etmeden fayda mülâhaza ediyo
rum. Sayın Buldanlı söz aldığı için, aynen bu 
meseleyi açmada fayda var. Konu, Muğla'ya ya
pılan bir tayyare meydanı idi. Bu tayyare mey
danı konusu, Bütçe Plân Komisyonunda önce 
müzakere edildi, reddedildi. Tekrar tekriri 
müzakere ile tekrar reddedildi. Tekriri müza
kerenin tekriri müzakeresi şeklinde tekrar ko
misyona getirildi. Telefonla ve saire ile arka
daşlar toplandı; tabiî ben oya hürmet ediyo
rum. Katiyen başka bir düşünce içinde deği
lim, Sayın Buldanlı alınmasınlar. Meselenin ce
reyan şeklini Yüce Meclise arz etmek için 
söylüyorum. Bu defa tekriri müzakerenin tek
riri müzakeresi reddedilmek suretiyle ödenek 
kabul edildi. Buna Yüce Meclis yol açmamalı
dır. Komisyonun dikkatini çekiyorum, son fık
ra mutlak surette metinden çıkarılmalıdır. 

ISaygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Gerek bu nokta gerek bundan evvel Ko
misyonun geri aldığı nokta hakikaten çok mü
himdir. Birkaç yıldan beridir Komisyon Baş
kanı olarak çalıştığım için burada büyük güç
lüklere mâruz kaldığımı Yüksek Meclise arz et

mek ve bu istikamette de Komisyonun dikka
tini çekmek noktasından hareketle zamanını
zı almaya geldim, özür diliyorum. 

Şimdi, Komisyon 7 kişi ile toplanacak; -
benim komisyonum 21 arkadaştan müteşekkil
dir - 7 kişi hazır bulunduğu takdirde komisyo
nun müzakeresi açılaibilir. Açıldı, müzakere ya
pıldı veyahutta arkadaşlar iltifat ettiler yedi 
kişi değil de 15 kişi geldi iştirak etti ve müza
kere yapıldı. Sonra bilahare yapılan müzakere
lerde 7 kişi olarak geldiler, gene müzakere ya
pıldı ve kanun sona erdi. Kanun sona erdikten 
sonra orada daha evvel mevcut bulunan arka
daş kanuna iştirak ediyor, maddeleri kajbul edi
yor fakat bilâhare yapılan müzakerelere gelmi
yor; icbar etmek mümkün değildir, gelmiyor. 
Şimdi, gelmeyince mesele ne olacak. Fevkalâde 
mühim bu. Ondan sonra da gelmediği için tek
riri müzakere isteyecek, diğer 7 kişiye karşı. 
Bu, süratle çıkması lâzımgelen kanunların ne 
şekilde, ne kadar gecikmesini temin edebileceği 
aşikâr. 

Şimdi, bir başka meseleyi arz edeyim; 15 -
16 arkadaş geliyor iştirak ediyor. Bu işti-
rakta kanunun tümünün müzakere edilişine 
kadar bulunuyor, fakat müzakeresinin bitişi sı
ralarında gelmiyor. Gelmedikten sonra da ra
porun altına «söz hakkım mahfuzdur» diye ya
zıyor. Pekiyi, bugüne kadar bu maddelerin he-
pisini kabul istikâmetinde gitmiştiniz, bir - iki 
madde için gelmemiştiniz, bu ne olacak... Bu, 
fevkalâde ince bir noktadır. Benim bu kürsü
ye gelişimin bütün sdbeibi budur. Komisyonun 
dikkatini çekiyorum. Kanun müzakeresi bakı
mından madem ki, iştirak; müspet teessüs etmiş 
ve dalha evvel de ankadaşlar gelmişler, iştirak 
etmişler, kabul etmişler, herhangi bir istika
mette menfi rey de vermemişler buna rağmen 
bu kürsülerde çok defa vâki olmuştur. Ka
nun buraya geldiği zaman arkadaş söz istemiş
tir ve hattâ bendeniz bir defa itirazda bulun
dum imzanız - var diye.. Sonra imza meselesi 
de fevkalâde mühimdir. Maddelerin hepisine 
iştirak ediyor, son celseye gelmiyor, gelmediği 
için de bu sefer rapor önüne gittiği zaman im
za etmiyor. Yani bunlar fevkalâde ince, nüans 
şeylerdir. Eğer bizim maksadımız Komisyon
lardan müzakere edilipte netice alınan her ne 
istikamette olursa olsun, rapor ihzar edilip de 
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arkadaşlara imzaya gönderildikten sonra bir 
celsede bulundum, bir celsede bulunmadım, son 
•celse" de bulunmadım ben bunu imza etmem diye 
birçok meseleler bizim başımıza gelmiştir. 

Bundan dolayı Komisyona rica ediyorum, 
net, hiç bir istikamete gitmeyecek şekilde bir 
müeyyide koysun ki, o zaman komisyonların 
başkanlık divanları ve netice itibariyle burada 
kanunu müdafa etmeye kalkışan komisyon 
üyesi, başkanı veya sözcüsü arkadaşlar bir müş
külâta mâruz kalmasın. Benim anladığım kadarı 
ile buradaki tüzük değişikliğinden gaye, mak
sat; gerek komisyonların miktarının azaltılma
sı, gerek bu müeyyidelerin konulması, gerek 
müzakere şekillerinin tanzimi ve gerek bütün 
gaye bu formalitelerden Yüksek Meclisleri 
kurtarmak ve bu suretle kanunların mümkün 
olduğu kadar süratle bu tüzük değiştirildiğine 
göre en ufak mânada bir açık kapı bırakılması
nın doğru olmadığı hususunda bilhassa Komis
yonun dikkatini çeker, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY IMER (Konya) — 
Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizi yazdım efendim, dalha ev
vel Buldarilı'yı çağırmıştım. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

44 ncü madde, tekriri müzakere usulünü 
karara bağlayan bir maddedir ve bu haliyle de 
maksadı ifade etmektedir. Yani bu madde iyi
dir, aynen muhafazası lâzımdır. 

Şimdi, bu madde tekriri müzakereyi iki şek
le bağlamış. Birincisinde; müzakerenin intacın
dan evvel müzakerede hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğu, Sayın Aygün'ün dediği gibi 
mutlaka 7 kişi olmaz. 15 kişi olur, 20 veya 21 
kişi olur. 

tkinci husuis; müzıakerenin intacından son
ra Meclis gündemine girmeden önce, bu sefer 
bütün komisyon üyeleri çoğunluğunun salt ço
ğunluğunun imzası ile tekriri müzakeresi talep 
edilmektedir. 

Şimdi, şu husus düşünülmelidir; komisyo
nun aldığı bir karar bir emri nass değildir, bir 
ilâhi kaide de değildir, komisyon her zaman ya
nılabilir, alman karar yanlış olabildi*. 
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Sayın Salih Aygün'ün Verdiği misali viene* 
yim; Muğla Hava Meydanı .mesteleşi komisyona 
maalecsf yanlış aksettirilmiştir, üyeler yanlış 
•kanaate varmışlardır ve bir karar istihsal edil
miştir. Asma bu karar bilâhana tekriri müzake
renin verdiği imlkân dahilinde kullanılmış ve ka
rar tashih edilmiştir. 

Şimdi Sayın Aygün'ün dediği ikinci fıkrayı 
bu maddeden çıkarırsak, ancak Komisyonun bir 
meseleyi intacetmeden önceki durumlar da tek
riri müzakere imkânı verilmiş olacaktır. O tak
dirde şu veya bu tesirlerle veya üzerinde dur
mamak sebebiyle yanlış tedvin edilen bir hüküm 
Umumî Heyete gelecek ve Umumî Heyet uzun 
müddet bunun münakaşası ile zaman kaybına 
duçar olacaktır. O bakımdan getirilen bu ikin
ci fıkra maddenin içinde bulunması şartını ih
tiva etmektedir, bulunması şarttır. Bu bakım
dan herhangi bir yanlış düşünceye lüzum yok
tur, madde iyidir, bu haliyle kanunlaşması tek
lifini arz ediyorum. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — iSaym Kubîlay İmer, Grup adı

na buyurun efendim. 

DEMOKRATİP PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Muh
terem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grubu adına görüşülmek
te olan Komisyonun getirdiği 44 ncü madde ile 
ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Bilindiği üzere bu husus komisyonlardaki 
tekriri müzakere usul ve tekniği ile ilgilidir. 
Evvelâ bu maddenin getiriliş espirisine dikkat 
etmek lâzımdır. ' Gerek Partilerarası Komisyo
nun getirmiş olduğu teklif, gerekse Anayasa 
Komisyonunun getirmiş olduğu teklif bir biri 
ile büyük müşahabet arz etmektedir. Bir ufak 
kelime değişikliği ile metinden ayrı ayrı ya
zılma durumunda olmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz 
komisyonlar üyelerin toplantıyı açabilme ekse
riyetiyle toplantıya başlarlar. Ve toplantılar 
bununla devam eder. Komisyonların adedi ve 
komisyonların miktarı bilhassa miktarı Mec
lislere terkedilmesi lâzımgelen bir teklif mev
cuttur. Bu bakımdan adedi üzerinde durmak 
istemiyorum. Ancak, komisyonlardaki görüşü
len mevzular, kaJbul edilen hükümler, Meclis
lerde, ekseriyetle o hususlar komisyonlarda 
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incelenmeye tabi tutulduğu için, orası kadar 
kâfi derecede bir incelemeye tabi tutulamıyor. 

Bu bakımdan komisyonlara devam ve ade
mî devam meselesi de her zaman için tenkid 
mevzuu yapılmıştır. Komisyonda, bir teklif ve
ya tasarının müzakeresi sırasında hazır bulu
nanların, 1 nci fıkra ile, ekseriyetiyle bir mev
zuun tekriri müzakeresini temin edebiliyorlar. 
Ancak, bu müzakere bittikten ve komisyonun 
raporu Meclis Reisine sunulmadan evvel, ko
misyonun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
bu meselenin yeniden incelenmesi müessesesi 
getiriliyor. Bu neyi sağlayacaktır? Şayet ko
misyonlar mevzuu incelerken üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile çalışma durumunda olurlarsa 
aslında bu mevzuu tekriri müzakere ile ge
tirmeye lüzum hissetmezler. Yani, bu komisyon
lardaki ekseriyet partisinin üye adedi, ekseri
yetin temini, muhalefetin miktarı hepinizce 
malumdur. Bunlar hususundaki görüşlerimiz, 
gerçi 9 ucu ve 11 nci maddeler görüşülürken 
arz edilmiştir; ama hangi şekilde teşekkül et
me durumunda olursa olsun, ekseriyetin komis
yon müzakerelerinde müzakerenin bitimine ka
dar orada bulunmak gibi bir mecburiyet içe
risine sokulması esprisinin altında yatmaktadır 
ki, böylece mevzuu bu ekseriyetin, yani komis
yon üye- tamsayısının altındaki bir sayı ile ko
misyon müzakere etse dahi, her zaman için ek
seriyetin, yani üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun bunu yeniden müzakereyi isteme hakkı 
olduğunu düşünerek getirilmiştir. Kanun teklif 
ve tasarılarının komisyonlardaki müzakereleri 
bu ölçüde yapılacaktır. 

Diğer taraftan, bunun yapılmasını, bu şekil
de bir tekriri müzakere ile bir tasarının komis
yonda kalmamasını ki, 45 gündür biliyorsunuz, 
müddet 45 güne bağlanmıştır, bu müddet içe
risinde tekrar böyle bir hususa gidilmemesi ar
zu edildiği takdirde o zaman ne tekriri müza
kere verilecektir, ne de tekriri müzakere ve
rilmemesini isteyenler de üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile komisyonlarda başından sonuna 
kadar müzakereyi takip durumunda kalacak
lardır. Bu yönüyle getirilen teklif olsun, ko
misyonun yine aynı şekilde buna uyarak ge
tirmiş olduğu madde metni olsun, bu espiri içe
risinde muhalefetini de, ekseriyetini de, Mec
lis çalışmalarını da, hazırlanacak olan tasarı 

ve tekliflerin Meclise inişini de iyi bir denetim
den ve daha ziyade üyenin tetkikinden geçir
meye matuftur. Üyelerin komisyona devamları
nı dolaylı yoklan sağlamak hususunda da bir 
gayeye müteveccihtir. 

Bu yönleriyle tasarının bu maddesinin olum
lu olduğu kanaati içerisindeyiz. Demokratik 
Parti Grubu adına görüşlerimizi bu şekilde 
ifade eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; tekriri müzakere müesse
sesini İçtüzüşten kaldırmamız mümkün görül
memektedir. Tek Meclise sahiboldnğumuz za
man bu tekriri müzakere müessesesini yaşata
bilmek için Meclislerimiz 2 görüşme esasını ka-
fbul etmişti. Bugün biz Genel Kuruldaki görüş
melerde tekriri müzakereyi kaldırdık. Bunun 
sebebi kanunlar Mecliste görüşüldükten sonra 
Senatoda görüşülmekte, ayrıca Anayasa Mah
kemesinin de denetimine tabi olmaktadır. 

Komisyonlar hata yapmaz demek, mutlaka 
birinci görüşmede en iyi sureti halli bulur de
mek doğru olmaz. Komisyonların veya komis
yonun bâzı üyelerinin kanun tasarı ve teklifle
rinin yapılışında gördükleri hataları, Genel Ku
rul gündemine indikten sonra tekrar geri alma
ları gibi lüzumsuz bir gecikmeye meydan ver
meden, komisyonun görüşünü değiştirmesi im
kânını hâsıl elebilmesi için bu tekriri müzakere 
müessesesi bu şekliyle getirilmiştir. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımız izah et
tiler; tekriri müzakere komisyon mevcudunun 
salt çoğunluğuyle verileceğine nazaran komisyo
nun kendisi demektir, yani bütün komisyonun 
kendi noktayı nazarını değiştirmesi demektir. 
O halde, biz bu müesseseyi koymadan Genel Ku
rula geldikten sonra, müzakere esnasında ko
misyon noktayı nazarını değiştirir, bunu geri 
alırsa, aynı neticeye ulaşılmayacak mıdır? Daha 
ileriki maddelerde göreceğiz, komisyonun kendi 
getirdiği teklifini bir defaya mahsus geri alma 
yetkisi vardır. Biz bu yetkiyi daha önce kul
lanıp da Genel Kurulda müzakereye başlanması 
gibi lüzumsuz bir zaman kaybına meydan veril
memesi için getirmiş bulunuyoruz. Aksi halde, 
bunu getirmesek dahi komisyonun müzakereler 



M. Meclisi B : 18 12 . 12 . 1972 Ö : 1 

başladıktan sonra kendi getirdiği maddeyi bir 
defa için yeniden görüşmek için geri alma hak
kı vardır. Yüce Meclis onu kabul ettiği takdir
de ki, eski İçtüzüğümüzde de vardır, zaten mev-
eudolan bir hakkı zaman kaybına meydan ver
memek için daha öne almış bulunuyoruz. Bu da 
eski İçtüzüğümüzde bulunduğu gibi iki müzake
renin dayandığı gerekçenin aynıdır, iki müza
kere ile aynı gerekçeye dayanmaktadır. 

Sayın Mehmet Yardımcı arkadaşımızın ifade 
ettiği komisyon toplantılarına iştirak edip de 
son toplantıda bulunmayan arkadaşların raporu 
imza etmemesi meselesinde boşluk olduğu his
sedildiğinden 43 ncü maddede bu husus halle
dilmiştir. 43 ncü maddenin müzakeresi geri 
bırakılmış olduğu için buna temas etmiyoruz; 
ancak zabıtlara geçmesi bakımından bunun hal-
lediliş şeklini Yüce Meclisin ıttılaına arz ediyo
rum. Daha önceki toplantılara katılmış olup, 
tasarı veya teklifin tümünün son oylamasında 
hazır bulunmayan komisyon üyeleri, varsa ge
rekçeli muhalefetlerini de yazarak raporu im
zalayabilirler. Şimdiye kadar yazılan raporları 
sadece son toplantıya iştirak eden üyeler imza
lıyorlardı. Biz daha evvelki toplantılara işti
rak etmiş arkadaşlarımızın da raporu imzalama
larını ve görüşlerini bildirme haklarını mahfuz 
tutmak için bu hükmü getirdik. Yüce Meclis 
kabul ettiği takdirde Sayın Yardımcı'nın söyle
miş olduğu mahzur da giderilmiş olacaktır. 

Madde bu haliyle komisyonun görüşüne göre 
uygundur. Yüce Meclisin bu haliyle kabul et
mesini dileriz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar, tekriri müzakere müessesesi bugüne 
kadar komisyonlarda tatbik edilen bir usuldür. 
İçtüzükte bir hüküm olmamasına rağmen, ko
misyonların nahaî karar organı olmaması sebe
biyle daha iyiyi bulma, daha olgunlaştırma fonk-
siyonuyle mücehhez bulunması sebebiyle tekriri 
.müzakereyi sık sık kullanmışlardır. 

Burada bunu ciddî bir müessese haline geti
ren hüküm vardır; buna ciddî bir şekil vermiş
tir. Tekriri müzakere mevcudun salt çoğunlu-
ğuyle, komisyon üyelerinin salt çoğunluğuyle ve 
bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilecek. 
Karar altına alman bir konuda görüşme açıla
cak. 
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Bâzı arkadaşlarım; «efendim, 2 yönlüdür, 
bir kısmında müzakere halinde iken mevcudun 
çoğunluğu, diğerinde komisyonun salt çoğun
luğu şeklinde» görüşler ileri sürdüler, ama 
tekriri müzakere bir defa karara bağlanacak, 
olgunlaşacak, yani karar olduktan sonra tekriri 
müzakere olur. Müzakere edilen bir konuda 
herhangi bir hususun görüşülmesi bir tekriri 
müzakere değildir. Tekriri müzakere, ancak 
karar verildikten sonra, tamamlandıktan son
ra olur. Tamamlanmadan evvelki başka şekil
lerin yeniden görüşülmesi tekriri müzakere de
ğildir. Bir yerde tekriri müzakerenin olabilmesi 
için o konunun tamamlanması şartı vardır. 

Şimdi burada bir nokta vardır. Sayın Ko
misyonun nasıl düşündüğünü elbette ki öğren
mek isteriz. «Meclis gündemine girmeden ön
ce» deyimini kullanmıştır. 

Rapor tanzim edildikten sonra komisyonun 
'komisyon olaralk görevi büter. Yanlış anlaşılma
sın Meclisteki görevi değil, Meclisteki görevi 
devam eder; ama komisyonunun komisyon ola
rak görevi, raporun tanzimi, altının imza edil
mesi ve Meclis Başkanlığına takdim edilmesin
den sonra biter. Komisyon olarak görevi biter. 
Müzakeredeki görevini Tüzük ayrıca halletmiş
tir. Şimdi görevi biten bir komisyona yeni
den tekriri müzakere ile bir görev verilmesi bu
güne kadar gelen tatbikata tamamen aykırıdır. 
Şimdi burada «Rapor tanzim edilip Başkanlığa 
takdim edilmeden önce» deyiminin kullanılma
sında yüzde yüz isabet olurdu ve bir müesseseyi 
canlı tutardık; ama bunu Meclis gündemine gir
dikten sonra Başkanlığa vereceksiniz. Gözlere 
atılacak, 48 saat bekleyecek ondan sonra gün
deme girecek. Bu zaman içerisinde hem basma 
aksetmesi, hem müessese olarak artık Meclisin 
emrine girmesi yönünden bundan rücu etmek 
birtakım iyilik yerine reaksiyonlar yaratabilir, 
dedikodulara sebebiyet verebilir ve birtakım 
haksız veya yersiz şikâyetler konusu olabilir. 
Yani imzayı attıktan sonra komisyon olarak 
görevi biten bir komisyonu yeniden ihya etmek
te hiçbir fayda yoktur. Buradaki «48 saat önce 
veya sonra» nın ehemmiyeti yok; ama bir mü
esseseyi değiştirmeyelim. «Başkanlığa takdim 
edilmeden önce» deyimini kullanmakta hem za
ruret vardır, hem bugüne kadar olan tatbikat 
budur, hem de komisyon vazifesini imza atmakla 
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tamamlamıştır. Onun vazifesini ihya etmekte 
hiçbir fayda yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

44 ncü maddenin 1 nei fıkrası şayet Sayın 
Köseoğlu'nun ilâve ettiği, komisyon raporunun 
Meclis gündemine girmesinden önce değil de, 
«Başkanlığa verilmesinden önce» şeklinde dü
zeltilirse i nei fıkrasının hiç lüzumlu olmadığı, 
bilâkis işlerin uzaması bakımından zararlı ola
cağı kanısındayım ve 1 nei fıkra kaldırıldığı, 
2 nei fıkra da aynen kaldığı, daha doğrusu Sa
yın Köseoğlu'nun düzeltmesi şeklinde 2 nei 
fıkra Meclisten geçtiği takdirde maksada yete
ceği kanısındayım. 

21 kişilik bir komisyonu 7 kişi ile toplaya
caksınız, bir konuyu müzakere ediyorsunuz; 
ama karara bağlamadınız, devam edip gidiyor. 
21 kişilik bit' komisyon 7 kişi ile toplandıktan 
sonra 4 kişi konuşulmuş bir konunun yeniden 
konuşulması hakkında bir önerge veriyor ve 
yapılan bütün işler sil baştan yeniden yapılma
ya başlanıyor. Bence 2 nei fıkrayı koyduktan 
sonra bu 1 nei fıkrayı koymaya hiç lüzum yok
tur. Neden; şayet komisyon gündeme aldığı 
bir maddeyi konuşup bitirdi de o komisyon üye
lerinin yarısından bir fazlası gerekçeye de bağ
layarak gündeme alınan bu maddede biz bir 
hata yapmışız diyerek tekriri müzakere yoluna, 
yeniden görüşme yoluna gidiyorlarsa artık (me
selede hata ihtimali düşünülecek olursa) hata 
ihtimalini kaldıracak formül de bulunmuş ol
maktadır. 

Biraz evvel değerli bir arkadaşım - zannede
rim Yardımcı - bir misâl verdi. Diyelim ki, bir 
kanun teklifinin veya tasarısının müzakeresine 
giriyorsunuz, 7 kişi devam ediyor, bir 7 kişi 
geliyor geçen müzakerelerin hiçbirinde yoklar, 
kafalarında yepyeni bir şey esiyor oturuyorlar 
4 kişi bir yenilik veriyorlar, çünkü o konu da
ha karara bağlanmamış, komisyonun raporuna 
bağlanmamış, Meclis Başkanlığına havale edil
memiş, sil baştan bütün o konunun yeniden mü
zakeresi imkânını 1 nei fıkra getiriyor ki, bu
nun işi uzatmaktan başka hiçbir yararı yoktur. 
Tekriri müzakereden doğacak fayda ise, 2 nei 
fıkrada aciKca gösterilmiştir. Tekrar ederek 

söylüyorum; hakikaten gündeme alman bir ko
nu bitirilmiş, rapor hazırlanmış ise Meclis Baş
kanlığına verilmeden eğer yanlış yapıldığı, ek
sik bırakıldığı komisyon üyelerinin salt çoğun
luğu ile gerekçeli olarak komisyona verilirse o 
konu yeniden görüşülür. 

Demek ki, 1 nei fıkranın işleri uzatmaktan 
ve gündemdeki maddelerin bitirilmesini önle
mekten başka hiçbir yararı yoktur. 2 nei fık
ranın, Sayın Köseoğlu'nun değiştirgesi şeklin
de düzeltildiği takdirde maksada yeteceğini arz 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ay gün, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Meseleyi kendi görüşüme göre biraz önce 

kısaca ifade etmiştim. Yalnız Sayın Köseoğ
lu'nun dediği gibi, ikinci bir tekriri müzakere 
olmadığı inancı içinde değilim. Çünkü bir teklif 
veya tasarı gerek tümü üzerinde, gerek madde
ler üzerinde konuşma başladığı zaman maddeler
den bir tanesi oylanırsa o madde hakkındaki 
görüşme kesinleşmiş olur. Müzakere devam 
eder, her hangi bir takrirde bu madde yeni
den görüşülürse - ki, 1 nei fıkra bunu âmirdir -
o zaman bir tekriri müzakere olmuş olur ve 
44 ncü maddenin son fıkrasına göre de bir da
ha aynı maddeyi müzakere ederseniz tekriri 
müzakerenin tekriri müzakeresi olur. 
Sayın Yaşar Akal'm tensip buyurduğu gibi, 

ben tekriri müzakereye taraftar değilim de
miyorum. Tekriri müzakereye taraftarım; fa
kat tekriri müzakeredeki dublikasyona taraftar 
değilim. Ya Sayın Yaşar Akal'm dediği gibi, 
bir tasarı veya bir teklif bir defa müzakere 
edildiği zaman tekriri müzakere yapılmaz ve
yahut tümü bittikten sonra 44 ncü maddenin 
son fıkrası gibi, Sayın Köseoğlu'nun işaret bu
yurduğu gibi, tekrar bir tekriri müzakere ile 
meseleye girilebilir. 

Sayın Komisyon bu hususa dikkat etmek su
retiyle bu meseleyi hallederse bir mutabakat 
hâsıl olmuş olur ve madde de vuzuha kavuşur. 

Benim görüşüm bundan ibarettir. Bunu 
izah etmek için söz aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güıley, buyurunuz.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 



İV*. Meclisi £ : İÖ 12 . 12 . 1972 Û : 1 

44 neü maddenin, Yüksek Heyetinizde mü
zakeresi sırasında bâzı arkadaşlarımız tarafın
dan itiraza mâruz kalabileceğini hiç düşünme
miştim. Bence bu madde (komisyon müzakere
lerinin tatbikatında hepimiz içinde yaşamışız
dır) uygulamakta olduğumuz normal bir pro
sedürün tekliflerden biraz farklı ifade değişik
likleriyle Anayasa Komisyonunun teklifi halin
de getirilmesinden ibarettir. 

Şimdi esas olan eski Tüzüğümüzde olmasa 
bile, tatbikatta olan bu 1 nci fıkradır. Mü
zakereler tamamlanır; fakat bir maddede veya 
birkaç maddede önemli değişiklikler yapılmak 
ihtiyacı doğar, bunun üzerine müzakereler ta
mamlanmıştır diye, velevki arkadaşlarımızın 
iddia ettikleri gibi, komisyonun müzakereleri
ne katılmayıp da son toplantısına katılmış bir
kaç sayın üye birkaç yeni fikir getirmiştir, bun
dan dolayı o fikirler söylenir, komisyonun 
orada hazır bulunan üyeleri bunları kabul eder
se pekâlâ tekriri müzakere yoluna gidilerek ko
nu tekrar ele alınabilir ve alınmalıdır. 1 nci 
fıkra bunu sağlıyor. 

Şimdi asıl 44 neü maddede getirilen şimdi
ye kadarki tatbikatta olmayan veya tatbikatı 
(belki de çok nadir görülmesi mümkün, ben gör
medim; o da 2 nci fıkradır. Bence de bu 44 
neü madde ile yeni içtüzüğümüze her türlü şart
larda bir ihtiyacı karşılamak için getirilmiş 
olumlu bir fıkradır, öyle sayılmak lâzımdır. 

Sayın Salih Aygün arkadaşımızın Bütçe ve 
Plân Komisyonundaki bir uygulamadan bahse
derek, bunun kötüye kullanılması ihtimalini 
öne sürmüş olmalarını, olabileceğini kabul edi
yorum ; fakat beraat-ı zimmet asıldır. Yani bir 
kötü örnek, ki kötü örnek olmadığını bu iddia
ya muhatap arkadaşımız ifade etmişlerdir. Ve
levki öyle olmasa bile, ihtiyacı karşılamak için 
getirilmiş olan böyle bir fıkranın metinden çı
karılmasını veya suçlu sayılmasını gerektirme
mek gerekir. 

Komisyonlar, teknik organlardır. Bir ka
nun teklif ve tasarısı orada değerlendirilir, ora
da mükemmeliyetini teknik olarak kazanır. 

Bu bakımdan, komisyonları Genel Kurul 
gündemine girmeden önceki bütün safhalarda 
öğrendiği, kabul ettiği her hangi bir yeni gö
rüşle daha önceki metnini düzeltmeye imkânlı 
kılmak, kanun teklif ve tasarılarının mükem

mel bir şekilde Grenel Kurulun önüne gelmesi
ni ve Genel Kurulun görevlerinin azaltılmasını 
sağlayacağı için memnuniyetle karşılanmak ge
rekir. Ben memnuniyetle karşılıyorum ve 44 
neü madde ile, özellikle 2 nci fıkrasıyle yeni 
İçtüzüğümüzün komisyon çalışmaları bakımın
dan büyük bir güç kazanmış olacağı kanısında 
bulunduğumu ifade ediyorum. Metnin bu şek
liyle kabulü lehine oy kullanacağımı da ifade 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakopu, buyu

run ef emdim. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, madde üzerinde kaç kişi konuştu? 
BAŞKAN — Şu ana kadar 10 kişi konuşmuş 

bulunuyor efendim. 
, AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Evvelemirde tekriri müzakere yolunun ko

misyonlarda açılmış olması, yani mevcut yolun 
yeni Tüzükte de varlığına ihtiyaç duyulması 
gerçekten lüzumludur. 

Şimdi, 44 neü maddede iki hususu birbirin
den ayırmak suretiyle mütalâa etmek zarure
ti var. Evvelâ konuşulan konu üzerinde mev
cudun salt çoğunluğu ile tekriri müzakere ta
lebi mümkündür. 

Bilindiği gibi, komisyonlar muayyen bir 
konunun oluşturulmasını temine matuf çalışma
lar içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. Böy
le olunca, tekriri müzakere atlanmış olan bir 
konunun tekrar ele alınmasını sağlayacak bir 
usul yolu olduğuna göre lüzumludur. 

Şimdi burada benim bilhassa üzerinde dur
mak istediğim 2 nci fıkradır. 2 nci fıkra; «Ko
misyon, belli bir gündem maddesinin görüşül
mesini tamamladıktan sonra aynı konunun ko
misyonda yeniden görüşülmesi komisyonun 
raporu Meclis gündemine girmeden önce, ko
misyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
gerekçeli ve yazılı istemi üzerine bir defa için 
mümkündür» 

Sayın arkadaşlarım; şimdi bu maddenin 
istenilen gayeyi sağlamasının mümkün olup 
olmadığını, temin bakımından uygulamanın 
ne olduğunu tespit etmekte zaruret var. 

Şimdi istenilen gaye nedir? Belli bir gün
dem maddesinin görüşülmesi tamamlandıktan 
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sonra ortaya çıkacak bir mahzuru bertaraf 
etmektir. Konu üzerinde görüşmeler tamam
lanmıştır, Meclis Başkanlığına bildirilecektir. 
Şimdi bizde tatbik edilen usul şudur: 

Komisyonda bir kanun teklif veya tasarısı 
görüşülür, görüşmeler tamamlanır, Meclis Baş
kanlığına durum bildirilir ve gelen kâğıtlarda 
da sayın üyelere durum bildirilir. Gelen kâ
ğıtlara geçtikten sonra, komisyon, raporunu 
Meclis Başkanlığına verir. Yani, raporla bir
likte Meclis Başkanlığına verilir. Bunda tak
tik yok ki, gündeme girmede hemen mümkün 
olabilsin. Gelen kâğıtlara giriş vardır. Bâzı 
hallerde raporla birlikte Meclis Başkanlığına 
sevk de mümkün oluyor; fakat bu âdeta istis
nadır. 

Şimdi Sayın Köse oğlu arkadaşımızın ve Sa
yın Anayasa Komisyonu Başkanı Akçalı arka
daşımızın beyanlarından sonra zannediyorum 
bir hususu daha içine alacak şekilde bu, «Mec
lis gündemine girmeden önce» ibaresinin değiş
tirilmesinde zaruret hâsıl oluyor. «Meclis gün
demine girmeden önce» ibaresi bâzı güçlükleri 
de davet edecek ve şu 2 nci fıkranın kastetti
ği kolaylığın ortaya çıkmasını engelleyeceği 
için, Sayın Köseoğlu'nun ileri sürdüğü tadilin 
burada zarureti vardır. 

Şimdi 2 nci fıkra esas itibariyle görüşme
si tamamlanmış bir konu üzerinde değişiklik 
talebini tekriri müzakere yolu ile yapma hede
fini birinci plânda tuttuğuna göre, evvelâ bu
nun gerçekleştirilmesine engel olacak tek hu
sus şu oluyor: 

Meclis gündemine girmesi, raporla birlikte 
girmişse, üyeler raporların altına imzalarını 
atmışlarsa, rapora bir ek rapor şeklinde tekri
ri müzakere yaptık, geldi, daha önce metinde 
bildirilen hususlar şimdi şu şekli aldı yolu, 
bence kabili tatbik bir yol değildir. 

Onu niçin bir ihtimali daha dışarda bırak
mamak bakımından Sayın Köseoğlu'nun tekli
fini «Meclis gündemine girmeden önce» ibare
sinin bu metinden çıkarılarak, «Rapor tanzim 
edilmeden önce» şekline sokulduğu takdirde, o 
zaman rapor tanzim edilmemiş olduğu için da
ha önceki tekriri müzakerelerde olduğu gibi, 
rapor, yapılmış olan tekriri müzakere sonuçla
rını içine alacak şekilde tanzim edilir, Meclis 
Başkanlığına bildirilir ve gündeme girer. 

Böylece, her türlü unutulmalar, tekriri mü
zakere zaruretiyle bertaraf edilmesi istenen 
hususlar da tamamıyle bertaraf edildikten son
ra rapor tanzim edilmiş olur. Genel Kurula 
gelen lapor da, bütün müzakerelerin muhassa-
lası olarak en son ve en iyi şekli almış olarak 
gelir. 

O bakımdan, Sayın Köseoğiu^nun teklifinin 
içine almadığı bir hususu daha içine almasını 
temin bakımından, «Meclis gündemine girme
den önce» ibaresinin metinden çıkarılarak, 
«Rapor tanziminden önce» şeklinde bir ibare
nin sokulması suretiyle değiştirilmesinde fay
da vardır, kolaylık vardır ve komisyonların 
faaliyetlerinden elde edilen sonuç daha iyi bir 
şekilde sağlanmış olarak Genel Kurula gelecek
tir. 

Bunun için söz aldım, mâruzâtım budur, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN ;— Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerindeki kifayeti arz ederim. 

İstanbul 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
taıiştir. 

Madde üzerinde verilmiş olan takrirler var
dır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 44'ün birinci fıkrasının rapordan 

çıkarılmasını öneririm. Söz istiyorum. 
Samsun 

Yaşar Akal 

Sayın Başkanlığa 
44 ncü maddenin son fıkrasında, komisyo

nun raporu Meclis gündemine girmeden önce, 
yerine; komisyon raporunun Başkanlığa veril
mesinden önce, şeklinde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Takrirleri okutmuş bulunuyo-. 
rum. Sayın Akal'm önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Akal'm takririne Komis
yon katılıyor mu ? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Aka lL Yok. Takriri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım, 
«Komisyon raporu Meclis Başkanlığına veril

meden önce» şeklinde düzeltilirse katılıyoruz. 
TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Kabul edi

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, takririni; 

«Komisyon raporu, Meclis Başkanlığına veril
meden önce» şeklinde düzeltiyor. 

Sayın Köseoğlu'nun, Komisyonun da bu 
şekliyle katıldığı önergesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

44 ncü maddeyi kabul ettiğiniz tadil şek
liyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski raporun benimsenmesi : 
Madde 45. — Seçimi yenilenen komisyon 

aynı komisyonca daha evvel verilmiş rapor 
hakkında yeni bir karar alacağını bir ay zar
fında Meclis Başkanlığına bildirmezse eski ra^ 
poru benimsemiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ekşi, 
buyurun. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 45 nci madde; «Seçimi 
yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha 
evvel verilmiş rapor hakkında yeni bir karar 
alınacağını bir ay zarfında Meclis Başkanlığı
na bildirmezse, eski raporu benimsemiş sayı
lır.» şeklindedir. 

Yalnız burada bu bir ay sürelik zamanın 
başlangıcı, komisyonun seçim tarihi olarak 
maddeye alınmış bulunmaktadır. Aslında bilin
diği gilbi, Millet Meclisi toplantı yılı başında 
komisyon seçimlerini yapmakta ve komisyonla
rımız muhtelif mazeretlerle görev taksimini 
bazen seçimin hemen akabinde yapamamakta
dır. 

Eski raporu benimsemiş sayılacak yeni ko
misyon ve bu bir aylık sürenin başlangıcı da 

seçim tarihi olacak. Komisyon herhangi bir 
sebeple görev taksimi yapamadığı takdirde, gö
rev taksimi yapmamış bir komisyonun bir ay
lık süreye tabi tutulması gibi bir durum bahis 
konusu olacaktır. 

Bendeniz Yüksek Başkanlığa verdiğim bir 
önergede, seçimi yenilenen komisyon, aynı ko
misyonca daha evvel verilmiş rapor hakkında 
yeni bir karar alınacağını, görev bölümü yap
tıktan sonra ki bir ay zarfında Meclis Başkan
lığına bildirmezse eski raporu benimsemiş sa
yılır, şeklinde maddenin değiştirilmesi yönünü 
talebetmiş bulunmaktayım. Bu şekilde mad
denin değiştirilerek kabul edilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın G-üley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, Sayın Ekşi arkadaşım bu 
madde üzerinde söz istememin asıl nedenine 
iliştiler ve komisyonların seçildiklerinden son
ra mı bu bir ayın başlayacağını, yoksa, kendi 
başkan, sözcü ve kâtiplerini seçtikten sonra 
mı bu sürenin başlayacığı hususunun metinde 
saptanması gerektiğini ifade ettiler. Ben de bu 
ihtiyacı duyuyordum. Bu madde ile ilgili ola
rak asıl söz istememin nedeni bu idi. Bir öner
ge verilmiş olduğuna göre, bu önergenin göre
ceği muamele benim de ihtiyacımı karşılamış 
olacaktır. 

Bu vesile ile Komisyona teşekkür ediyorum. 
Zira, tekliflerdeki 57 nci madde halen cari 
olan tatbikatı devam ettirmekte idi. Seçimi 
yenilenen komisyonlara, bir evvelki çalışma yı
lında hazırlanmış olan kanun teklif ve tasarı
ları i] e ilgili raporlar otomatikmian gidiyor, 
orada üstüste yığılıyor, komisyon bunları bir 
nevi takabbül toplantısı adı verilöbileeek bâzı 
toplantılar yaparak, görüşmeli veya görüşme
siz, takabbül ediyordu. Bu da o teklif ve ta
sarıların uzun süre yeni seçilmiş komisyonla
rın gündeminde üstüste yığılmasını üntaoediyor-
du. Anayasa Komisyonumuz, 57 nci maddenin 
bu şekilde gelmiş olan metnini, bünyesini ıs
lah etmiş, değiştirmiş, realize etmiş ve bir 
taraftan komisyonların insiyatiJfierini korurken; 
komisyon olarak güçlerini azaltmaz, aksime ko
rurken, diğer taraftan da çabuk bir şekilde, 
yığılmaksızm kanun teklif ve tasarılarının ve 
evvelki yıllara ait raporların değerlendirilme
sini mümkün kılmıştır. 
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Bu suretle yeni 45 nci madde gerçekten 
İçtüzüğümüzde bundan evvelki tatbikatlarda 
görülmüş olan tıkanıklık nedenlerinden birini 
bertaraf etmiş olmaktadır. İyi bir metin gel
miştir, bundan dolayı Komisyona teşekkür 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkanım, muhterem arkadaşlar. Görüş
tüğümüz İçtüzüğümüzün 45 nci maddesi be
nim anladığım kadarıyla seçimli yenilenen ko
misyonlarda vazife taksimi yapıldıktan sonra 
olması gerekir. 

Benim üzerinde durmak istediğim, bu 1 ay 
zarfındaki süre bana göre çoktur. Burada ko
misyon üyeleri pek değişmemektedirler. Aşağı 
yukarı 3 senelik tatbikatta daha çok Bütçe 
Plân Komisyonu üyeleri değişiyor ve onun dı
şındaki komisyon üyelerinin ekseriyeti daha ev
velki seneler o komisyonda çalışan arkadaşlar 
olarak kalmaktadır. 

Kanımca bu süre fazladır. Bu hususta bir 
de önerge vermiş bulunuyorum, fakat öner
gem kabul edilmezse buradaki «1 ay zarfında» 
kelimesinin başına «azamî 1 ay zarfında»! şek
linde bir «azamî» keliımeslinin ilâvesini rica 
ediyorum. O zaman ister 3 gün, ister 5 gün, 
ister 1 haftada ve nihayet azamî olarak 1 ay 
zarfında bu işin neticelendirilmem mümkün 
olur. 

Saygılar sunarım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Müderrisoğlu acaba bu «azamî» kelimesi 
yerine «en çok» tâbirini kullanabilirler mi? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — «En 
çok» şeklinde düzeltiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «En çok» olarak düzeltiyorlar 
efendim. 

Sayın Köseoğlu, buyurunuz efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Hakikaten Komisyonumuz iyi bir metin ha

zırlamıştır. Benden önce konuşan arkadaşla
rımızın ifade ettikleri gibi, bir müphemiiyeti, 
bir karışıklığı düzenlemiştir. Bu yönden ken
dilerine teşekkür ederiz. 

Sayın Memduh Ekşi arkadaşımız da bir en
dişeyi gidermek yolunda bir teklifte bulundu-
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lar. Gerçi komisyonların teşekkülü benim ka
naatime göre komisyon dîvanının seçimi de
mektir. Seçimim şümulüne bu girer, ama mad
deye açıklık vermek bakımından Sayın Ekşi 
arkadaşımızın önergesine bendeniz de katılıyo
rum. 

Çünkü tatbikatta çok gördük, 1 ay geçtiği 
halde divanın teşekkül etmediği çok görül
müştür. Bu durum karşısında herhangi bir te-
reddüte meydan vermemek bakımından mad
deye vuzuh verilmesi lâzımdır. O yönü Sile mad
denin kabulünde fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) —• Sayın Baş
kan, sayın 'arkadaşlarım.; 

Madde tanzim edilirken her sene otomatik-
man yapılacak 'komisyon seçimlerini ve her se
ne komisyonlara sevk edilen tasarı ve teklifle
rin her biri peşi sıra ekleneceği esası düşünül
müştür. 

Ancak, ben bir noktaya dikkati çeikmek is
tiyorum: Bildiğimiz gibi yurdumuzda her 4 
yılda bir genel seçimler yapılmakitadır. Genel 
seçimler sonucu iktidara gelen partinin hangi
si olacağı belli olmamaktadır, olamaız da. Bir 
iktidar görüş ve düşüncesine göre tasarılar 
muayyen komisyonlara sevk edilmiş olabilirler 
ve diyelim ki seçime gireceğimiz son yılın son 
ayında Hükümet birtakım tasarılarla Meclise 
gelmiş olabilir, ama o tasarılar kanunlaşmaya-
bilir ve bir iktidar değişikliği neticesi iktidara 
gelmiş olan bir panti o tasarıları benimsemcimiş 
olabilir. Hattâ komisyonda da o tasarılar be
nimsenmiş gibi gözükebilirse de 1 ay içinde 
diyelim ki, o tasarıların benimsenip benims^n-
mediği biMirilmemiştir. Komisyonun hünyeisi 
değişmiştir. İktidar olan partinin çoğunluk 
aldığı komisyon olmuştur ve o tasarı ve teklifler 
bir başka görüş açısından değerlendirilmek du
rumundadır. 

Bu imkânı sağlayabilmek için ben şu fıkra
nın maddeye ilâvesini arz ediyorum: Komisyon 
seçimini yapmasından itibaren 1 ay içinde tasa
rılar benimsenmiş sayılsın, komisyon tekliflerin 
raporlarını benimsemiş saysın, ama. genel seçi
mi taikibeden sene için bu şart olmasın. Genel 
seçim yapıldığı sene komisyonlara biraz daha ge
niş imkân tanıyalım ve o bakımdan iktidar olan 
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bir partinin tasarılara bakış açısı ve komisyon
larla münasebeti değişir ve bu suretle 4 senede 
bir yapılan genel seçimlere de paralel olarak 
komisyonlardaki raporların benimsenmesi me
selesinde komisyona da bir imjkân tanıyalım. 

Bunu temin etmek üzere şöyle bir öneri su
nuyorum. «Şu kadar ki, genel milletvekili seçi
mini takiheclen yıl için bu hüküm uygulana
maz.^ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Akal, 78 nci 
maddede öyle bir hüküm, vardır efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili var mı efeındim'?. Yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
45 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygı ile öneririm. 
Ordu 

Mem,dulh Ekşi 

Madde 45 : «iSeçimi yenilenen komisyon ay
nı komisyonca ilaha evvel verilmiş rapor hak
kımda yeni bir karar alacağını görev bölümü 
yaptıktan sonraki 1 ay zarfında Meclis Başkan
lığına bildirmezse eski rapor benimsenmiş olur.» 

Sayın Başkanlığa 
45 nci maddenin «1 ay zarfında» cümlesi

nin, başına «en-geç» kelimesinin ilâvesini aırz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konyai 

Baha Müderrisoğlu 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu iki 
madde birleşıtirilirse cümle düzelecektir. Ayrı, 
ayrı konulacak olunsa anlam değişir. 

BAŞKAN —• Şimdi ayrı, ayrı koyuyoruz biz 
redaksiyonu ona göre yaparız. 

Sayın Memduh Ekşi'nin takririne Komisyon 
kaltılmakltadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum:. 
Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Balha Mülderrisıoğlu'nun «.enıgeç» tabi
rini ihtiva eden takririne Komisyon katılmaJkıta-
•ctır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tâdil şeklini okutarak maddeyi oylarınıza 
arz edeceğim, 

Genel Kuralım kabul edilmiş şeklini ihtiva 
eden metni okutuyorum efendim. Sayın Komis
yon bize yardımcı olun. 

Madde 45. — Seçimi yenilenen komisyon, ay
nı komisyonca daha evvel verilmiş rapor hak
kında yeni 'bir karar alacağım, görev bölümü 
yaptıktan sonra en geç bir ay zarfında Meclis 
Başkanlığına bildirmezse eski raporu benimsen-
miış olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Benimsemiş sayılır. 

BAŞKAN — Kaibul ettiğiniz tadil şekliyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
le!'.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda komisyonların temsili : 
Madde 46. —• Komisyonlar, Genel Kurulda 

Başkan veya Başkanıvekili veya o konu için se
çilmiş özel. sözcü veya sözcüler tarafından tem
sil olunurlar. 

Komisyon üyelerinden komisyonun toplantı 
yetersayısı kadarı komisyon sıralarında yer 
almamışlarsa komisyon temsilcisi, komisyon met
ninin değiştirilmesini isteyen önergelerin red
dini veya komisyona iadesini isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ay-
gün ve Sayın Ekşi yazı ile söz istemiş bulunu
yorlar'. Buyurunuz Sayın Ayigün. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU
AT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, bizim be
yanımızdan sonra belki Sayın Aygün konuşma 
ihtiyacını duymazlar.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Avcı. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU
AT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 46 nci 
madde üzerinde verilmiş tadil önergeleri varsa,. 
bahis mevzuu önergelerin Komisyonumuza tev
diini ve 46 nci maddenin müzakeresinin tehirini 
istirlhalm ediyoruz. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde öncirlge-
ler vardır. Maddenin müzakeresinin tehiri Ko
misyonca talebedilmektedir. Tehir talebini oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Kabul 
etmeyenleır.. Kaibul edilmiştir. 

Maddenin müzakeresi tehir edilmiştir ve 
önergeler do Komisyona verilmiştir. 

Komisyon toplantılarının düzeni : 
Madde 47. —• Bir komisyonda söz kesilir, 

şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketle
rinde bulunulursa komisyon başkanlığı düzeni 
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sağlar; gerekiyorsa toplantıya erteleyerek du
rumu Milleit Meclisi Başkanıma bildirir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, böyle hareketleri 
görülen milletvekiline, İçtüzüğün disiplinle ilgi
li hükümlerini uygular. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akal. 
YAŞAB AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

ıbu 47 nci maddenin bir noktadan sonra uygula
ma imkânı yoktur. «Bir komisyonda söz kesilir, 
şahsiyetle uğraşılır ve düzeni bozma hareketle
rinde bulunulursa, komisyon başkanlığı düzeni 
sağlar;» Ben şöyle ilâve ediyorum; «.gerekirse 
•ara Verir veya erteler.» , 

Halbuki madde şöyle: «Erteleyerek durumu 
Milleit Meclisi Başkanına bildirir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, böyle hareketleri 
görülen milletvekiline, İçtüzüğün disiplinle il
gili hükümlerini uygular.» 

Hemen toplantıyı kesecek, bir şikâyet mıer-
cii gibi milletvekilini Başkanlığa şikâyet ede
cek. Peki, milletvekiline verilecek ceza ne ola
cak? Burada yazmış, uyarma, kınama, Meclisten 
geçici olarak çıkarıma... 

Bir örnek vereyim, Meclisten geçici olarak 
çıkarması için bakın ne yapması lâzım: Aynı 
Birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğ
rayacak; bir ay içinde beş kere kınama cezası
na uğrayacak. 

Bir toplantı düşününüz: Komisyon toplan
mış, bir milletvekili - hiç arzu etmeyiz - o an 
için sinirlerine hâkim olamamış ve sinirlenerek 
şalhsiyalt yapmış. Ne yapacak O toplantıyı he
men erteleyecek, antik müzakere devam edemez 
hale geldiyse. Sonra Millet Meclisi Başkanına 
bildirecek; ıkınama, uyarma, Meclisten çıkar
ma.. Beş defa bir ayda olacak, üç defa bir yerde 
olacak. 

Bence bu madde kabili tatbik olmayacak bir 
şekilde düzenlenmiştir. Oysa, bu türlü sinirli 
geçen celseler için uygulanacak en geçerli metot, 
biraz evvel arz ettiğim gilbi, gerekiyorsa toplan
tıya ara verir veya erteler de, bırakalım bir şi
kâyet mercii gibi oraya şikâyet götürmeyelim. 
(Götürdüğümüzde birşey elde edemeyeceğiz. Lü
zumsuz formalitelere yer vermektedir. Önerge 
verdim bu madde için; şayet uygun görülürse 
böyle düzeltelim. 

«Bir komisyonda söz kesilir, şaihsiyetle uğra
şılır ve düzeni bozma hareketlerinde bulunulur-
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I sia, Komisyon Başkanlığı düzeni sağlar; gereki
yorsa toplantıya ara verir veya erteler.» 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili?. Yok. 
Bir önerıge vardır, okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
47 nci maddenin aşağıdaiki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyetle uğra-

I şılır ve düzeni bozma hareketlerinde bulunulur
sa, komisyon başkanlığı düzeni sağlar; gereki
yorsa toplantıya ara verir veya erteler. 

ıSamsuıi 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, «ara 

'verir veya erteler» kısmına katılıyoruz; Millet 
Meclisi Başkanlığıma bildirme kısmı çıkarılma
mak kaydıyle. Birinci kısmın ağırlığı var; bu 
kıismma katılıyoruz. Çünkü bu sadece kınama 
cezası değil; dalha ağır cezaları iciaihettirecek 
suç da olabilir. O 'bakımdan, Millet Meclisi Baş
kanlığına bildirme bunun müeyyidesidir. 

MEM'DUH EKŞİ (Ordu) — «.Erteleyebilir» 
diyelim hiç olmazsa... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Ara verir veya erte
leyerek Millet Meclisi Başkanlığına bildirir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, yal
nız, bu ara vermek ve ertelemekten sonra madde 
mejtninde otomatikman meseleyi Başlkanlığa in
tikal ettirme zorunluğu var. Sayın Akal'ın tak
ririnde ise ara verme ve ertelemenin birinci ted
bir olarak mütalâası; ikinci bir tedbir olarak da 
meselenin Başkanlığa - Komisyonun da fikri 
o - intikali zorunluğu var. Yani burada münha
sıran «erteler ve B'aşkanlığa meseleyi inrtikal et-

j itirir» gereği yapılmak üzere. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Bildirebilir şeklinde 
I değiştirirlerse ertelemeye katılabiliriz. «Ara 

verir veya erteleyerek Başkanlığa bildirebilir.» 
şeklinde olacak. Bu ihtiyarı sağlarlarsa bu de-

I ğiştiriye iştirak ederiz. 

TALÂT KÖSEOCLU (Hatay) — Eski halı 
| daha iyi bence. 
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YASAK AKAL (Samsun) — Sayın Başka
nım, Sayın Komiısyîon Başkanı çok daha ağır ce
zaları gerektirecek suç, da olabilir dediler. Hal
buki madde bunları saymış. 

BAŞKAN — Yani, «gerekiyorsa toplantıya 
ara vererek erteler ve durumu Başkanlığa Ibil-
dirir» Öyle mi efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adama) — Sayın Başkan, arka

daşımızın teklifinin ağırlığı vardır, bu maddenin 
müzakeresinin tehirini talebediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ara verme meselesi
ni maddeye koyabilmek için maddenin müzake
resinin ertelenmesini talelbeıtmişıtir. Erteleme ta-
leibini oylarınıza arz ediyorum.. Kaıbur edenler.. 
Kaibul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Saat 15,00'de toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

(Kapanma Isaati : 13,00) 

...>... » > • « < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Mustafa Orlıan Daut (Manisa), Tufan Boğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gümrük ve Tekel Bakam Haydar 
Özalp'in, geçen birleşimde Trabzon Milletvekili 
Cevat Küçük'ün 196 sayılı Kanunun uygulaması 
hakkında yaptığı gündem dm konuşmasına ceva
bı. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Küçük'ün gündem 
dışı görüşmesine karşılık vermek üzere Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp Bey, bu
yurun. 

Bâzı arkadaşlarımız gündem dışı söz istemiş
lerdir. Kendilerinin bu arzuları yarın yerine 
getirilecektir. 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Milletvekili Sayın Dr. Cevat Küçük'ün, des
tekleme hizmet ücreti uygulaması hakkında dün 
yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap arz etmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Tekel Genel Müdürlüğü, ekici 
tütün piyasalarında iki fonksiyon ifa etmekte
dir. Bunlardan birincisi, Tekelin kendi fabri
kasyon ihtiyacı için ekiciden tütün satınalması-

dır. Bu alımlar, Tekelin, kanunlarla yükümlü 
kılındığı vazifeler cümlesindedir. Diğeri ise, 
ekici tütün piyasalarının desteklenmesi ve tan
zimi maksadıyle bu piyasalardan Devlet nam ve 
hesabına tütün satmalmak ve bu tütünleri, pi
yasa icaplarına göre satmaktır. 

196 sayılı Kanun gereğince ısdar olunan ka
rarnamelerle Hükümet tarafından Tekele verilen 
destekleme vazifesi arızî olup, kanunların Te
kele tahmil ettiği aslî vazifelerin dışında kendi 
normal işlerine munzam olarak yapılmaktadır. 
Filhakika, 196 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 
ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek 
üzere Devlet nam ve hesabına, lüzum görülen 
yıl ve yerlerde mubayaalar yatırmaya ve bu mu
bayaalar. için uygun göreceği müesseselere vazi
fe vermeye Bakanlar Kurulunu yetkili kılmış, 
2 nci maddesi ise bu tütünlerin satış ve ihracına 
kadar yapılacak bakım, işleme masraflarıyle va
zifeli müesseselerin bu hizmetle alâkalı mensup
larına ödenecek hizmet ücretleri gibi her türlü 
ödemeler için gerekli malî kaynakların Bakan
lar Kurulunca tayin ve tespit olunacağını hük-

98 — 



M. Meclisi B : 18 

me bağlamıştır. 196 sayılı Kanunun bu hüküm
lerine istinaden her yıl ısdar olunan kararname
lerle, tütünde destekleme görevi Tekel Genel 
Müdürlüğüne verilmiş ve bu kararlar gereğince 
yapılacak alım ve satışlar dolayısıyle bu hiz
metlerle alâkalı memur ve hizmetlilere, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca onanmış talimata göre 
alım ve satış bedelleri üzerinden % 1 alım ve 
% 1 satış hizmet ücreti ödenmesi derpiş edilmiş
tir. 

Sayın Cevat Küçük'ün, bir yağma şeklinde 
bölüşüldüğünü öne sürdüğü ödemeler, 196 sayılı 
Kanuna, bu kanun gereğince ısdar olunan des
tekleme kararnamelerine, Bakanlığımca onay
lanmış dağıtım talimatına istinaden yapılmış 
destekleme hizmet ücreti ödemeleridir. 

Konuşmalarında ifade ettikleri gibi, prim namı 
altında bir ödeme yapılmış olması söz konusu 
değildir. Destekleme hizmet ücretlerinin 196 sa
yılı Kanunun esas gaye ve hedefi ile hiçbir il
gisi olmayanlara da ödendiği öne sürülmüş ve 
bâzı misaller verilmiştir. Bu konuda şu husus
lar ı belirtmekte fayda mülâhaza ederim: 

Destekleme işlerinde vazifeli memur ve hiz
metlilerin sebkeden mesaileri, ilgi derecelerine 
göre karar ve şevki idare, sevk ve idareye yar
dım, icra, icraya yardım, bilvasıta yardım, ya
ni muamelât olmak üzere beş ana grupta müta
lâa edilerek uygulama buna göre yapılmıştır. 

Diğer taraftan, destekleme lıcsabatı ve bu 
meyanda hizmet ücreti ödemeleri Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Heyetinin ve Sayıştaym de
netimine tâbi bulunmaktadır. Her iki kurulu
şun yaptığı denetlemelerde Sayın Cevat Kü
çük'ün iddialarını haklı gösterecek bir durumun 
tespit edilmediğini bilhassa belirtmek isterim. 

Burada istitraten bir hususa temas edeceğim. 
Eski Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarına 
bu görevi fiilen ifa etmediği süre için destekle
me hizmet ücreti ödenmemiştir. Bilâhara Da
nıştay, bu ücretin kendisine ödenmesini hükmet
miştir. Bu kararı, destekleme hizmet ücreti öde
meleri için sayın milletvekili tarafından ileri 
sürülen iddiaların idarî yargı organı tarafın
dan da benimsenmiş olduğu şeklinde değerlen
dirmek kabildir kanaatindeyiz. 

Son olarak; 1971 mahsulü ekici tütünleri sa
tış piyasalarında Devlet nâm ve hesabına destek
leyici mahiyette mubayaalar yapması vazifesini 
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Tekele veren 18 .1.1972 tarih 7/3705 sayılı Ba
kanlar Kurulu k-ararıyle 1971 ürünü destekleme 
tütünlerini alım, bakım, işleme ve satış işlerinde 
bu işlerle ilgili hizmetlerde ve 1972 ürünü tütün
lerinin tetkik ve tespit işlerinde çalışan memur
lara (bu görevin gerektirdiği munzam ve yıpratı
cı çalışmayı karşılamak üzere, bu işlemlerin de
vamı süresince 10 Ekim 1972 gün ve 13635 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan Destekleme Hiz
met Ücreti Dağıtım Talimatı esasları dairesinde 
ve bu talimata ekli cetvelde, her hizmet için be
lirtilen puanlara göre, puan başına 60 lira üze
rinden hesaplanacak aylık ücretin 1376 sayılı 
1971 Bütçe Kanununun 17 nci maddesine göre 
kararnameleri çıkıncaya kadar «İşgüçlüğü zam
mı» karşılığı olarak ödenmesine devam olunma
sı kararlaştırılmıştır. Bu kararın yürülüğe gir
diği tarihten sonra ifa edilen destekleme ile il
gili görevler için destekleme hizmet ücreti öden
memiştir. Bu karar gereğince, destekleme işhrde 
çalışanlara işgüçlüğü zammı karşılığı olarak öde
nen meblâğ ise 1971 malî yılında 114 699,25 lira
dır. 1972 malî yılında, Temuz sonuna kadar ol-. 
mak üzere, 895 239,69 lira olmak üzere, iki sene 
içinde ödenen meblâğ 1 099 938, liradır. 

1 . 8 . 1972 tarihinden sonrası için ise 
5 . 8 . 1972 tarih ve 7/4821 sayılı Kararnameyle 
«Destekleme hizmetlerinde ödenecek işgüçlüğü 
zammı» yeni esaslara bağlanmış bulunmakta
dır. 

Sayın (milletvekilleri, kabil olduğu kadar, 
ihtisar etmeye çalıştığım bu • mâruzâtımla sîz
leri t atimin etmiş oikluğumu ümidetımekteyim. 
İddialarıma mesnet olan malûmatı Sayın Cevat 
Küçük'e Tekel Genel Müdürlüğü bizim talima
tımızla vermiştir. Bu bilgileri hangi endişelerin 
şevkiyle . talebettikl erini lütfedip bize önceden 
bildirseydiler, kendilerinin yorulmasına ve Yü
ce Meclisin vaktini almamıza ımahal kalmadan 
burada arz ettiğim hususlarda en geniş bilgileri 
vererek, kendilerini tatmin etimck için çalışma
yı vazife sayardım. Eğer bu yolu ihtiyar etmiş 
olsalardı, uygulamanın keyfî yapıldığı, destek
leme ücretlerinin yağma şekilde bölüşüldüğü, 
Devletin malî imkânlarının sorumsuzca dağı
tıldığını gibi ifadeleri haksız olarak Yüce Mec
lisin huzurunda kullanmak durumunda ka'lmı-
yacaktı. 

Saygılarımla. 
qr\ 
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V. — GÖRÜŞÜLEN 

1% — Çorum Milletvekili Abdurrdhman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay hner 
ve Yan Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) (S. 
Sayısı : 763) 

BAŞKAN — tçtüzülk müzakerelerine dıevaım 
ediyorum. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyonlar bülteni : 
Madde 48. — Millet Meclisi Başkanlığı yıl

da iki defa komisyonlar bülteni yayınlar. Bu 
bültende, komisyonlara havale 'edilmiş veya ko
misyonlarca Genel Kuruldan geri alınmış ya
hut Genel Kurulca komisyonlara geriverilımiş 
işlerin hangi safhada olduğu belirtilir. Bu bül
ten, Genel Kurul .tutanağına 'eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arzediyoruım. Kabul-
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
Arşive verilecek komisyon evrakı : 
Madde 49. — Konu, Türkiye Büyük Millet 

Meclisince nihaî olarak karara bağlandıktan 
sonra, komisyonlara havale edilen dosyalar ile 
bu işlerle ilgili komisyon tutanakları, komisyon 
başkanlığınca yazılmış yazılar, komisyona ge
len yazı ve önergeler, o dosya ile birlikte, ar
şivde saklanmak üzere Millet Meclisi Başkanlı
ğına verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

50 nei maddeyi okutuyorum. 

Üçüncü kısım 
Genel Kurul çalışmaları 

Gündem : 
Madde 50. — Millet Meclisi Genel Kurulu

nun gündemi şu kısımlardan ibarettir. 
1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 
2. A) Gensoru açılmasına dair öngörüş-

mcler. 

İŞLER (Devam) 

B) özel gündemde yer alacak işler. 
3. 'Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Genel görüşme ve Meclis araştırması 

yapılmasına dair öngörüşmeler. 
6. Sözlü sorular 
7. Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyon

lardan gelen diğer işler. 

Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kuru
lun onayı ile 5 nci ve 6 ncı kısımların herbiri 
için haftanın belli bir gününde belli bir süre 
ayrılabilir. 

3 ncü ve 4 noü kısımlardaki seçimler ve oyla
malara için de haftanın belli bir günü ayrıla
bilir. 

Gündemdeki işlerin görüşme sırası Başkan
lıkça almış tarihlerine göre tespit edilir. 

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 7 nci 
bentıdeki işlerin görüşme sırası Danışma Kuru
lunca değiştirilebilir. Hükümet, esas komisyon
lar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile il
gili istemleri de Danışma Kurulunda görüşü
lür. 

Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Her birleşim gündemi o birleşimden en az 
24 saat önce bastırılarak milletvekilleri ile Baş
bakanlığa ve bakanlıklara dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın Nuri Eroğan, buyu
run. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 50 nci maddenin başlığı gündem
dir. Öteden beri şikâyetçi olduğum bir konu; 
ümit ve tahmin ediyorum ki, benim gibi bütün 
üyeler bundan şikâyetçidir, hususiyle devamlı 
olan üyeler. 

Gündem nedir1? Gündem, o gün görüşülecek 
olan hususları tespit eden belge. Bize dağıtılan 
nedir? Her gün gündeme gelmiş, Umumi He
yete indirilmiş teklif, tasarı, şu veya bu gibi 
hususlar. Ümit ve tahmin ediyorum ki yine, 
Sayın Komisyon bir evvelki direnmelerimiz kar
şısında nasıl partiler arasında bir anlaşmaya 
varıldı ve müspet bir düzeye girdi ise miüzake-
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reler, Anayasamıydı, tüzükmüydü şeklindeki 
münakaşalar nasıl bertaraf edildiyse, burada 
da böyle bir anlaşmaya varılsın. Oradaki yap
tığımız direnm'enin, isteğimizin haklı olduğu 
kabul edilmek suretiyle olumlu bir yola nasıl 
girdiysek... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Öyle söyleme
yin beyefendi, o zaman bizim de söyleyecek söz
lerimiz bulunur. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Şimdi, ko
misyon da bunda bir direnmıeğe gitmeyecektir, 
zannediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, gündem bu olmasına 
rağmen, yani o gün konuşulacak mesele olma
sına rağmen elimize bir fasiküllük belge veril
mektedir. Her gün sabahleyin geldiğimizde onu 
almaktayız. Hele yeni tüzükle, 43 ncü ve 52 nci 
maddelerle, bu gündem belgesine eklenmesi lâ
zım gelen yeni vesikalar da nazara alınacak 
olursa, âdeta birkaç fasiküllük kitap halinde 
olacaktır, gündemler. 

Halbuki buraya geliyoruz, bir Komisyon 
Başkanı' yahut Hükümet bir teklifle karşımıza 
çıkıyor, «öncelik ve ivedilikle şu konuyu gö-
rüşelim»( diyorlar. En devamlı, işi en ciddî ta-
kilbeden arkadaşlarımız bile, o gün onun konu
şulacağını bilmediği için burada hazırlıksızdır
lar. Vesikaları, hazırlıkları, çalışmaları ya aşa
ğıda dolabında, ya da evindedir. Binaenaleyh, 
hazırlıksız bir halde bu müzakerelere geçmekte
yiz. Hazırlanan yeni İçtüzük bunu bir nebze 
bertaraf etmiş durumda. Danışma Kuruluna gö
türülecek, ondan sonra görüşülecek. Ama bütün 
bunlar konuşulmayacağı aşikâr olan hususların 
da gündeme dercine mani olmuyor. Şayet vere
ceğimiz tadil teklifi dikkate alınacak olursa, 
o gün görüşülecek olanların, - alınması da müm^ 
kündür, mademki Danışma Kurulunda «şu şu 
hususlar görüşülecektir» diye tespit edilecek
tir - dışında olanların dercine lüzum kalmaya
caktır. O halde verilecek olan gündem; de şu 
gün dağıtılmış gündem gibi bir sayfalık olacak. 
Bunda ikinci bir husus daha var. 

Cimri değilim, ama israfa da taraftar deği
lim. Bir Amerikan mektebini geziyordum; pen
cerede şöyle bir yazı okumuştum. «Amerika Bir
leşik Devletleri zengindir, ama sokağı ısıtacak 
kadar da müsrif değildir. Pencereyi kapatınız.» 

Şimdi bu kâğıtlar heba olup gitmekte; fakir 
bir Devletiz. Bunlar birleşecek olursa bir şeyler | 
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yapmamız mümkün olur. Bu husus da bertaraf 
edilmiş olacaktır. Uzunboylu bir ekleme de yap
mıyorum, maddeye. Sonuna şöyle bir fıkra ek
liyorum; «ve gündem bu değişikliklere göre 
tanzim ve tevzi olunur.»1 İltifat buyurulacağını 
ümit ediyorum. Konuşmamın başında işaret et
tiğim gibi, bir katılığa gitmeden komisyonun 
da anlayış göstereceğini tahmin ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz, Adalet 

Partisi Grubu adına, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım, Demokratik Parti Grubu adına 
konuşan Sayın Nuri Eroğan'ın bir cümlesi olma
saydı huzurunuza çıkmayacaktım. 

İçtüzük müzakereleri başladığı sırada, iki 
gruba mensup arkadaşlarımız grup sözcüleriyle 
Tüzüğün kendilerine verdiği haklardan faydala
narak bir engelleme yoluna gitmişlerdi. Bun
ların bu engellemelerinin haklı veya haksız ol
duğu konusunu münakaşa etmek şu saate uy
gun bir konuşma tarzı değildir. Adalet Partisi 
Grubu olarak bizim bu münakaşadan da dikkat
le kaçındığımız görünen bir vakıadır. Ancak, 
Sayın Eroğan burada yaptığı konuşmada, pro
tokol yapılırken, kendilerinin haklı çıkması ne
ticesinde, (bu işin fbir protokole (bağlanarak, bu 
müzakerenin bu şekilde cereyan etmeye başla
mış olmasını ifade ettiler. Haklı, haksız müna
kaşası yapılmasının doğru olmayacağını ifade 
ettim. Bir protokole bağlamaya gayret etmek 
üç partinin gruplarından gelmiştir. Filândan 
gelmiştir demiyorum, itina ile demiyorum, üç 
partinin grup başkanvekillerinden gelmiştir. Ni
çin gelmiştir? Şunun için gelmiştir. Bir hafta 
Meclis bir sıkıntıda kalmıştır. Bu sıkıntı, yal
nız Meclise ait bir sıkıntının olması yanında 
grupların da bir sıkıntısını ifade eden bir sıkın
tıdır. Bu sıkıntının bir çözümü aranmıştır; üç 
grup başkanvekili veya arkadaşlar bir araya 
gelmiş bu sıkıntıya bir çare aramışlardır. Hak
lıyı, haksızı bir tarafa bırakarak bir çare bul
muşlar ve bir güzel çözüm yolu getirmişlerdir. 
Bunu, bir grubun haklılığı mânasına ifade et
mek, kanaatimce, centilmence ve iyi niyetlerle, 
gayet iyi niyetlerle yapılmış bir anlayışın, tat
lı bir anlayışın, ılık bir anlayışın üzerine, buzlu 
soğuk su dökmek mânasına gelir. 
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Sayın grup adına konuşan arkadaşlarımın 
bu güzel havayı bozmamaları için, bilhassa ko
nuşmalarında, cümlelerine ve kelimelerine itina 
göstermelerini, o protokole imza koymuş arka
daşlarınızdan birisinin arkadaşı olarak, yanın
daki bir arkadaşı olarak ve benimseyen bir ar
kadaş olarak bilhassa rica ediyorum. 

Burada her mesele gayet rahatlıkla münaka
şa edilmeli ve en doğru şey bulunmalıdır. İçtü
zük, kendi İçtüzüğümüzdür. Kendi İçtüzüğü
müz buradaki çalışma tüzüğümüzdür. Sabahle
yin takip ettiğim müzakerelerde Grubuma men
sup bulunan arkadaşlarım önergeler vermek 
suretiyle İçtüzüğü daha mükemmel hale • getir
meye çalışmışlardır. Yalnız Adalet Partisi Gru
buna mensup arkadaşlarım değil, diğer gruplara 
mensup arkadaşlar da aynı dikkat ve itina ile 
çalışmışlardır. Zaten istediğimiz budur, başka 
bir şey değildir. Bundan böyle Meclisin çalış
malarının daha verimli olabilmesini sağlamak 
maksadıyle bu işler yapılmaktadır. Bu kötü bir 
şey değildir. Bunda benim dediğim oldu, onun 
dediği olmadı, onun dediği oklu, benim dedi
ğim olmadı gibi gayet dar bir çerçeve içerisinde 
ifadede bulunmayı Grubum adına yadırgadığı
mızı ifade etmek istiyorum. 

Biz, daima iyi niyetle huzurunuzda bulunu
yoruz ve mütalâalarımızı, Grup adına yapaca
ğımız mütalâaları buna göre serd ediyoruz. Şa
hısları adına yapılan mütalâalara hürmetimiz 
vardır; gayet tabiî uygun olanlar desteklenecek
tir. 

İyi yapılan her şey Meclisin tümüne aittir. 
Bu bakımdan, her türlü katkı, hangi noktadan, 
hangi partiden, hangi gruptan, hangi şahıstan 
gelirse gelsin makbulümüzdür. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, grup adına söz İstiyorum. 

BAŞKAN _•—• Hay hay yazayım efendim. 
Buyurunuz Sayın Ay gün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Eroğan, benim 
üzerinde durmak istediğim konu üzerinde dur
dular. Yalnız, ben biraz daha buna, bu madde
de vuzuh getirilmesi inancı içindeyim. 

Bize dağıtılan gündemler tetkik buyurulursa, 
bu gündemlerde çok eski tarihlere ait sözlü 
soruların zincirleme gündemi doldurduğunu gör
mekteyiz. Bu, arkadaşlarımı Hükümeti denet
leme ve gerekli konuları burada müzakere et
me imkânından mahrum bırakmaktadır. Aylar
ca sürüncemede kalmakta, günlük havasını da 
konular kaybetmektedir. Bu durum karşısın
da madde gayet güzel tedvin edilmiştir, bir di
yeceğim yok. Yalnız, «Danışma Kurulunun 
teklifi ve Genel Kurulun onayı ile 5 ve 6 ncı kı
sımların hor biri için haftanın belli bir gü
nünde belli bir süre ayrılabilir.» şeklinde bu 
insiyatif Danışma Kuruluna verilmiştir. Hafta 
nm belli gününe kor veya koymaz; ama bunu 
15 günde bir, hiç olmazsa haftanın belli bir 
•gününe koymak suretiyle .müzakere açmia imkâ
nını verirse komisyon, bu şekilde. Danışma Ku
rulunu da bağlamış olur. Dolayısıyle, sözlü so
ruların tamamı o gün. müzakere edilmek sure
tiyle bitiriiebiJir. 

Bu şekilde Sayın Eroğan arkadaşımın ve di
ğer arkadaşlarımın arzu ettikleri neticeye ulaş
mış oluruz. Haftanın veyahut 15 günün falan
ca günü bu konular müzakere edileceğinden 
herkes hazırlıklı gelir evrakını getirir, evrakı 
nıüsbitelerini getirir, konular ve sözlü sorular 
rahatlıkla müzakere edilebilir. 

Ben Komisyondan istirham: ediyorum; bu 
hususu lütfen maddeye ithal ederlerse daha iyi 
olacağı inancı içindeyim. Bu inançla söz aldım, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan, De
mokratik Parti Grubu adına buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; biraz önce Demokratik Parti Gru
bu adına konuşan İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan arkadaşımızın huzurunuzda partiler 
arasında varılan anlaşma ile ilgili beyanları, 
Adalet Paftisi Grubundaki arkadaşlarımızın 
hassasiyetini celbetti. 

Aslında Sayın Eroğan arkadaşımız getirdiği 
teklifin ve önergenin yapılan protokoldeki an
layışa uygun bir biçimde iltifat görmesini Yüce 
Heyetinizden talebetmekteydi. Bunun hassasi
yet uyandıracak bir tarafı yoktur. 

içtüzüğü elbirliği içerisinde çıkarmaya gay
ret ediyoruz. Yapılan protokolün hangi grubu 
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daha çok tatmin ettiği, etmediği konusunu tar
tışacak değiliz. Esasen meselelerimizi çıkmaza 
götürmek için değil, Meclisi süratli işletmek hu
susunda gruplar arasında görüş birliği vardır. 
Anayasa değişikliğine öncelik tanınması husu
sunda gayretlerimiz olmuştu. Bunların Sayın 
Adalet Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımız 
tarafından da anlayışla karşılanmasından mü
teşekkiriz. Ancak, aynı anlayış havasını • içtü
zük müzakerelerinin sonuna kadar devam ettir
mekte zaruret var. Bu, bâzı sözlerin üzerinde 
fazla hassas davranılmamakla sağlanacaktır. 
Ben bunu da arkadaşlarımdan istirham! ediyo
rum 

50 nci madde ile ilgili Sayın Salih Aygün'ün 
ve Sayın Eroğan'm önerilerine haklılık tanı
mak lâzım. Önerge üzerinde de bu görüşlere 
Sayın Komisyonun iştirak edebileceği kanaatin
deyim. Gerçekten gündem, eski tabiriyle rûzna-
me, o gün görülecek işlerle ilgilidir. (Gündemi
mize bir muayyenlik vermek, bir belirginlik 
vermek Meclis çalışmalarını verimli hale getire
cektir. 

Şimdiye kadarki tatbikatta gündemin gay-
rîmüayyen olması, Umumî Heyete devam eden 
arkadaşlarımızın hangi konunun görüşüleceği
ni önceden bilmemeleri sebebiyle hazırlıklarını 
tam yapamamaları, komisyonların her zaman 
hazır bulunamaması işlerin gecikmesinde rol 
oynayan âmillerden birisidir. Bunu ortadan kal
dırıcı bir tedbir mahiyetinde Sayın Eroğan'm 
ve Sayın Ayğün^ün ileri sürdükleri görüş, Yüce 
Heyetinizce iltifat görürse mesele bir ölçüde çö
zümlenmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Turhan Özgüner, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (içel) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım1, 

Müzakeresi yapılan madde 50 nci madde. 
Oysaki maddenin münakaşası şüphesiz 50 nci 
maddenin münakaşası olmaktan çıktı, gene 
centilmen anlaşmasının gereği yapılıyor mu, ya
pılmıyor mu gibi maddeyi taşan ve bir ölçüde 
de iddiayı taşan bir mecraya girdi. 

Nedir . şikâyet edilen husus? Sayın A. P. 
Grup Sözcüsü şikâyet ettiğinin aksini yapıyor. 
Bundan önceki müzakerelerde bir yandan be-
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nim grubum C. H. P., diğer yandan D. P. gru
bunun ^engellediği iddiasını yaptığı halde, bir 
centilmen anlaşmasına uyulup -uyulmadığının 
münakaşasını yapıp, şüphesiz hiç te gereği yok
ken farkına varmayarak diyebiliriz, engelleme
yi kendisi açmış oluyor. 

Arkadaşlarım, bir engellemenin gereği var 
mı, yok mu? Tüzüğün hak verdiği yerde, kişiler 
milletvekili olarak ve gruplar şüphesiz grup 
olarak, tüzüğe uygun şekilde engelkmie yapar 
ve yapılabilir. 

Bundan sonraki tüzükte bu mümkün olur 
mu, olmaz mı? Yeri geldiği zaman onun müna
kaşası yapılacaktır; bir hakkın şüphesiz müna
kaşası yapılmamak iktiza eder, hak olduğu yer
de bu hakkın kullanılacağı tabiîdir. 

Şimdi arkadaşlarım, o halde bu, bir ışık tut
sun, bizim bundan sonraki müzakerelerimizle. 
Bir grubun sayın sözcüsü haklı bir konuşması 
ya da bir ölçüde maddeyi taşan bir konuşması 
diğer grup tarafından, grup adına çerçevesi içe
risinde, uzun uzadıya eleştiriye tabi tutulur ise, 
şüphesiz, bundan evvel tüzüğe dayanarak yap
tığımız engellemenin tenkit edildiği bir yana, 
bundan sonra. centilmen anlaşması da varken, 
engellemenin istenmeyerek, belki de farkına 
varılmayarak yapılmakta olduğu saptanmalıdır 
ve bu sürati büyük ölçüde baltalar. 

Arkadaşlarım, evvelemirde Sayın D. P. Gru
bu Sözcüsü Sayın Eroğan'm konuşmasında ile
ri sürdüğü hususlara iştirak ederek sözüme 
başlıyorum ve bu sebeple engelleme durumu
nu arz eden bir münakaşaya ben de girmiş ol
mak istemem. Ancak, haklı konuşmaları destek
lemek şüphesiz engelleme şeklinde belirtilme
meli ve buna çıkışlar da engelleme mecrasına 
girmemeli'. 

Arkadaşlarım, aynı şikâyeti bende yapıyo
rum. Meclisin hakikaten devamı esnasında gör
dük ki, burada huzurumuza getirilen ve devre 
sonuna doğru âdeta bir kitap ağırlığını taşıya
cak olan gündem, hiç de bizim kullanmamıza 
salih olmayan ve bir yığın maddelerle şişiril
diği gözönünde tutulması iktiza eden bir vesi
ka. E, nedir bu? Devre sonuna kadar mütema
diyen kabartılacak. Oysaki adı gündem, eski 
tâbirle ruzname. E, biz bir de Danışma Kurulu 
kuruyoruz; getirmişiz yeni tüzüğe bunu. Danış-
ma Kurulu kurduğumuza göre, Danışma Ku-
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rain gündemi bir gün evvel yani, sayın üyele
rin tetkikine imkân sağlayacak bir süre önce 
hazırlar; huzura getirir. Bunu dolaplarından ya 
da başkaca suretle temin etmek isteyen sayın 
üyeler, gündeme hazırlanır. Muhterem arka
daşlar, sıralarımızın üzerinde duranın adı gün
dem değil. Şimdi Yeni İçtüzükte yeni bir espi-
riyle gelmemiz lâzım. Bir de bakıyoruz aynı 
şekilde, devrelerin sonunda kitap haline gele
cek kadar kabarık, adı gündem olan, yeniden 
maddede bir sıralama getirmişiz. Ne olur bu? 
E's'ki tâbirle, ihticaça salih olamayaack diyelim, 
yani kullanmaya elverişli mi; bunun adı gün
dem olur mu arkadaşlarım, bunun adı ruzname 
olur mu? 

Gündem, Danışma Kurulunun öngöreceği, 
şüphesiz en süratle ve günün şartlarına en uy
gun bir gündem şeklini almadığı takdirde, adı 
gündem de olsa, eski deyimle, ruzna.mıe de olsa 
arkadaşlarımın şikâyetlerine tamamen katıla
rak diyorum ki, bu gündem adı altında sürati 
tamamen bertaraf eden, ama adma hiç de gün
dem ismini yakıştıramayacağımız bir vesika 
olur. Bundan özellikle kaçınalım ve tekliflere 
bir ölçüde katılırım. Danışma Kurulunun muay
yen bir süre önce gündemi tespit edip Meclisin 
sayın üyelerine iletebileceği bir şekilde 50 nci 
maddeyi tedvin edelim. 

8aygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Eski, buyurun 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz, beyanda bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi görüşle
rini ifade etsinler, bilâhare takdim edeyim efen
dim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Millet Meclisinin çalışma plânını ihtiva eden 
gündem maddesi konuşulurken bu konuda bir 
iki düşünce tarzımı sizlere aktarmakta fayda 
mülâhaza ettim. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde bulunan gün
demde 147 tane sözlü soru, zannediyorum 117 
tane de Meclis aratırması ve genel görüşme is
temi mevcuttur. Milletvekili arkadaşlarımızın, 
geldiği günden bu güne kadar, venmiş olduğu 
sözlü sorulara sayın bakanlarımızın bugüne ka- * 

dar, 3 veya 4 sözlü sorunun dışında, cevap ver
medikleri hepimizin malûmudur. 

Elimizde bulunan İçtüzük teklifi gündem 
dışı konuşmaları da büyük ölçüde sınırladığı
na göre, hiç olmazsa bundan sonra gündeme ay
nen uyularak, milletvekillerinin denetim yolu 
olan sözlü soru, gensoru, genel görüşme ve Mec
lis araştırmalarının gündemdeki sırasına göre 
yapılması faydadan hâli değildir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemin diziliş tar
zı, teklifteki şekliyle geçip, bu şekilde tatbik 
edildiği takdirde murakabe imkânlarımız daha 
da artmış olacaktır. Aynen kabulünü arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, buyuru
nuz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan içtüzük değişikliği tek
lifinin temel amacı - her zaman söylediğim ve 
benim bildiğimce temel amacı olması gereken 
noıkta - Meclisleri ağır çalışır durumdan kur
tarmak ve de Meclisleri daha verimli çalışır ha
le getirmek ilkesini gütmektedir. Fakat, g'ö-
göfüşjtüğümüz 50 nci madde değişikliğine kadar 
ben, henüz hiçbir maddede Meclisleri daha ağır 
çalışmaktan kurtarıp, daha hızlı ve verimli ça
lışır hale getirecek - kanaatimce söylüyorum -
hiçbir nokta ve hususa rastlamladım. Ama bir 
şeye rastladım ki; bu içtüzük değişikliği ile 
başka maddeler gibi bu madde değişikliğiyle 
bilhassa, Meclislerde bir husus nazarı dikkate 
alınmakta ve bir amaç gerçekleştirilmıek isten
mektedir. Bu amaç da şudur : 

Meclislerde bağımsızlara ve grubu az üyeli 
partilere söz ve faaliyet hakkı mümkün olduğu 
kadar kısıtlanacak; bunun ötesinde meclislerde 
çoğunluğa sahip grubu olan partiler her şeye 
hâkim olacaktır. Yani kesin inancım odur ki ; 
bu İçtüzük değişiklikleriyle gelen ve getirilmek 
istenen hedef; bu maddenin değişikliğine kadar, 
belirgin bir şekilde, meydana koyduğum bu 
hususu tezahür ettirmek amacını gütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi dikkatle dinli
yor ve tetkik ediyoruz. Amaç, Meclisi verimli 
çalıştırmak ve Mecliste her üyeye Anayasaya 
uygun olarak, İçtüzük değişikliğinde, millî ira
denin temsilinde konuşma ve siyasî faaliyet 
yapma hakkını tanımak olması gerektir. 
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Şimdi burada bu madde değişikliğinde - di
ğer made değişikliklerinde olduğu gibi - eğer 
herhangi bir partiye mensubolmayan veya gru
bu az üye sayısına sahip bir partiye mensubo-
lan bir Parlâmento üyesi, herhangi bir mese
leyi getirdiğinde; bir milyon yıl dahi geçse, 
hurada o şahısların getirdiği konunun görüşül
mesine olanak yoktur. Bu madde değişikliği, 
aynen bundan evvelki değiştirilmek istenen mad
deden daha katı, Mecliste çoğunluğu olan par
tilere her türlü faaliyeti, önceliği, çalışmayı 
sağlıyor. Ama Mecliste grubu, üye sayısı az 
olan veya bağımsız olan kimseler tamamen Mil
let Meclisinde söz hakkını dahi elinden alıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu madde 
şöyle diyor: Siz bir genel görüşme, bir meclis 
araştırması veya yazılı soru önertgesi verdiniz. 
Bundan evvelki tatbikatta görülmüştür, 2 000 
sene dahi - bırakınız iki veya üç dönem - geçse, 
bu Mecliste çoğunluk grupları onun görüşül
mesini istemez ve kendilerinin getirdiği konular 
sizinki ile aynı konuda da olsa, siz ondan 2 - 3 
yıl evvel dahi vermiş olsanız, bir önerge ile 
(kendillenininlkinii 'konuşltururlar. Sizin getirdiği
niz mesele ve sorun ebediyen görüşülmemek 
üzere gündemde durur. Bunun tatbikatı görül
müştür ve şimdiki değiştirilmeli istenen İçtü
zük nuadideleriyle bu daha katı hale getirilmek 
istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, otobüse veya dolmu
şa binerken dahi sırada bulunan insanın sırası
na bir hak tanınır, sıra da olmasına bir hak 
tanınmıştır. Ama bu Parlâmentoda isteseniz 
de nasıl bir meseleyi görüştürme olanağına sa-
hibolacaksmız? Sıraya girme olanağınız yok. 
Herkesten daha önce çalışarak, Meclis Genel 
Kuruluna bir meseleyi getirmek, bu Mecliste 
sanki bir suçtur. Şimdi size bir örnek vereyim: 
Bundan tam iki yıl önce, bugün görüştüğümüz 
İçtüzüğün, biran önce görüşülmesini temin et
mek hususunda Millet Meclisine ben bir araş
tırma önergesi verdim, fakat bu araştırma ko
nusu gündeme alınmadı. Şimdi iki yıl sonra, 
bizim iki yıl evvel «Neden bu İçtüzük değişti
rilmiyor?» diye verdiğimiz bir araştırma öner
gesi burada gündemden çıkartılıyor. Ama iki 
yıl sonra aynı konu, bir hafta içerisinde Tür
kiye'nin en önemli meselesi olarak Meclisi geti
riliyor. Biz acaba zamanını mı.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sonuçlandırınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum -efendim. 

İşte bu İçtüzük değişikliği ve arkadaşların 
şikâyet ettikleri konulara ben nasıl hak veri
rim'? Bilemem. 

Gündemi birtakım meseleler dolduruyormuş. 
Parlâmento üyeleri çalışıyor; Türkiye'nin mil
yonlarca ve dağlar gibi sorunlarını dile getiri-
yorlarsa; yazılı veya sözlü soru, Meclis araştır
ması, genel görüşme, kanun teklifi halinde Mec
lise getiriyorsa; Türkiye'nin her halde yüzbin-
lerce derdi var demektir. Bana Türkiye'nin 
her tarafından gelen asgarî 20 000 mektup var
dır. Bu mektuplarda herkes, «en az onbinlerin, 
yüzbinlerin sorununu kapsayan meseleleri Mec
lise getir» diye mektup yazar, telefon eder, tel
graf çeker. Ben bunların yüzbinde birini de
sem onbinde birini veya binde birini desem, 
buraya getiriyorsam suçlu muyum? Ben mese
leleri getirdiğim için suçlu olacağım. Ama bu 
(meselelere görüşme imkânı verilmediği için 
Meclis suçsuz olacak. 

Muhterem arkadaşlar, soru soruluyor. Hü
kümet bunun cevabını vermiyorsa, soru soran 
mı suçludur? Genel görüşme, Meclis araştır
ması, yazılı veya sözlü soru, gensoru önergeleri 
getiriliyor. Bunları getiren mi suçludur? Bu
rada görüşülür, o şahıs veya getiren gruplar 
hakkında millet kararını verir millî iradedir: 
«Ha.. Bu adam Meclisi fuzulî işgal etmiştir» de
nilir. Ama bunu İçtüzüklerle, bunu.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı bağlayınız lüt
fen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bu meseleler İçtüzükle şu veya bu şekilde, 
Anayasaya aykırı olan bu madde hükmü ile gö
rüşülemeyecektir. Açık söylüyorum: Çünkü 
milletvekili bağlı olduğu mahallin, vilâyetin 
milletvekili değil, bütün Türkiye'nin ve bütün 
milletin milletvekilidir, denir. Her milletvekilim 
nin içtiği yeminin sorumluluğunu buraya ge
tirmesi bir Anayasa emridir. Ama siz, burada 
İçtüzük engellemeleriyle istediğiniz hususu gö
rüştüreceksiniz. İstediğiniz hususu görüştür
memek için de, «Efendim, haftanın bir günü 
bunlar görüşülür. 2000 yıl sonra dahi bu gö
rüşmelere sıra gelemez» diyeceksiniz. Peki sıra 
ne olacak? Bir otobüste dahi sıra alırken buna 
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bir saygı var. Peki ben, yahut başka bir insan, 
çalışmasına öncelik tanınması, çalıştığının se
meresini alması, getirdiği meselenin konuşul
ması için nereye başvuracaktır? «Hangi mad
deye dayanarak, burada benim meselemi ko
nuşmuyorsunuz?» diyecektir. Konuları, dağlar 
gibi meseleleri getirmişiz. 2000 yıl sonra ko
nuşulacak bir çalışma sistemi ile İçtüzük oyun
ları ve engellemeleriyle öbediyen görüşülmesi 
engellenmiştir. Ben bunu Millet adına bu kür-
isüden, Milletin kürsüsünden şikâyet ediyorum. 
Çalışma isteyen bağımsızlara, ve parti içindeki 
münferit milletvekillerine neden zamanı gel
diğinde bu konuşulur, bunun önüne kimse ge
çemez diye Parlâmentoda bir hak tanınmazsa, 
ben nerede konuşurum arkadaşlar? Benim ge
tirdiğim meseleyi başkalarından ne kadar önce 
de getirsem, o hakkı benden üç yıl sonra geti
ren insanlar bir tek önerge ile alma hakkına sa-
hibolur ve ben hakkımı hiçbir zaman kullan
maya ve müdafaa etmeye bir hak olarak sa-
hibolamazsam, ben bu Parlâmentoda milletin 
derdini nasıl dile getirebilirim ? 

Değerli arkadaşlarım, ben burada prensip
leri savunuyorum. Bizim yaptığımız İçtüzük, 
1 - 2 veya 3 yıllık bir İçtüzük değildir. Biz, 
yıllar önce yapılmış olan bir İçtüzükle bugüne 
kadar geldik. Belki bu değiştireceğimiz İçtü
zük ile de, nesiller boyu parlamenter hayat 
devam edecektir. Biz günümüzün birtakım ak
siyon veya reaksiyonlarını düşünerek bunlara 
karar vermeyelim. O kadar rahat hareket et
memiz lâzımdır ki, bu İçtüzük değişikliği.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, 4 ncü defa is
tirham ediyorum. Grup kadar konuştunuz ve 
söz müddetini aştınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

iSaym Komisyonun bu konuştuğum husus
lar çerçevesinde bu maddeyi komisyona geri 
alarak; konuştuğum görüşler çerçevesinde, 
maddeyi daha tutarlı ve daha tarafsız ve hak
kın daha çok yerini bulacağı bir görüşe getir
mesini diler; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Avcı, 
buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, biz görü-
gülmekte olan 50 nci maddeyi komisyonda bir 
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daha konuşmak istiyoruz. Bu sebeple, madde 
üzerinde verilmiş bulunan önergelerin komis
yonumuza tevdiini ve maddenin görüşülmesi
nin tehirini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlığın Komisyondan bir 
istirhamı olacaktır: 

Müzakereye vazedip, 9 üye konuştuktan 
sonra değil, peşin olarak bu hususta fikirleri
ni beyan ederlerse çalışmamız daha hızlı gider. 
Çünkü bu madde üzerinde dokuz sayın üye ko
nuşmuş ve iki tane de önerge mevcut bulunmak
tadır. 

Komisyon önergeleri geri istemekte ve.. 
ANAYASA KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, iki defa za-
tıâlinizi buradan ikaz ettim, mümkün olmadı. 

BAŞKAN — Ben görüşeceksiniz zannetim. 
Çünkü bütün gruplar konuştuktan sonra siz o 
imtiyazınızı kullandınız. O zaman tam beş kişi 
konuşmuştu. 

Koımisyon maddenin müzakeresinin tehirini 
talelbetmekte ve takrirleri istemektedir. Tehiri 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ve
rilmiş bulunan üç, adet takrir de Komisyona 
tevdi edilecektir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
Özel gündem : 
Madde 51. — Danışma Kurulu, Anayasa 

ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince, bel
li bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen 
bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gün
demler ve görüşme günü teıspit edeıbilir. Bu 
konular, özel gündemde Başkanlık sunuşundan 
sonra yer alır. Özel gündem maddelerinden son
ra, genel hükümler gereğince tespit olunmuş 
gündem maddelerine yer verilir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, şahsınız adına 
konuşmak istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; şimdi müzakeresi te
hir edilen 50 nci maddeye çok yakın olan 51 nci 
maddenin de müzakere bakımından tehire mâ
ruz kalması tabiîdir ve bir ölçüde de yararlıdır. 
Zira; tehir edilen 50 nci maddenin (cB) ben
dinde «Özel gündemde yer alacak işler» denil-. 
inektedir. Demek ki, özel gündemin 50 nci mad
dede tarif-i yapılmamış. 50 nci maddede de ya
pın diyor ama, özel gündemin ne olduğu 50 nci 
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maddenin bu (B) fıkrasında bir ölçüde özel 
gündeme şunlar dâhildir denilmek suretiyle 
tarif şeklini alıyor. O halde; özel gündemin 
(B) matlabı altındaki, «seçim, oylanması yapı
lacak işler, genel görüşme ve Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergeler, 'Sözlü Sorular, 
kanun tasarı ve teklifleri» gibi Meclisin esas 
çalışma ağırlığını taşıyan kısma dahil bulun
duğu anlaşılmakta olduğuna göre, şimdi özel 
(gündemi de tarifi ile birlikte içine alan 50 nci 
maddenin görüşmesi tehir edildiğine göre 51 nci 
maddenin şüphesiz aynı şekilde tehre mâruz 
kalması lâzım. Eğer bu böyle teihir edilecek ise 
şüphesiz Komisyonun şu husus dikkât nazarın
dan kaçmamalıdır. 

51 nci madde özel gündemi, 50 nci madde
ye paralel olmayacak şekilde daraltmıştır. Sa
yın Komisyonun dikkatini çekmek isterim. 50 
nci madde (B) fıkrası ile özel gündeımi bir öl
çüde tarif etmiş. Ancak, 51 nci madde, özel 
.gündemi bu tariften sonra daraltmış yani özel 
gündem, 50 nci maddede belirtilen hususları 
mı kapsamaktadır, orada tadat ediliyor, yok-
sa 51 nci maddedeki gibi sadece, meselâ şöyle; 
İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince belli 
bir sürede sonuçlanması gereken muayyen bir 
veya birkaç konunun yer alması gibi bir dar 
çerçevede mi mütalâa edilecektir? O halde 51 
nci maddenin de 50 nci madde paralelinde gö
rüşmesinin tehir edilmesi yararlı olur inancı ile 
bu hususu sayın Komisyonun takdir edeceği ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Anayasa Ko

misyonu Başkanı. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, söz iste
diler efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

(Sayın özgüner, bu maddeyi yanlış takdim 
ettiler. 3, 4, 5 numaralı özel gündemin üzerin
deki fıkralar gündemin teferruatı değildir. (B) 
müstakil bir maddedir. 

«1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları», 
(A) ve (B) bendi, iki numaralı kısım, iki 

ihtimalle derpiş edilmiştir. Yoksa, diğer müte

akip numaralar özel gündemin kısımları değil
dir. Özel gündem, 51 nci maddede tarif edildiği 
şekilde Gensoru, Meclis Araştırması gibi Ana
yasa ve kanunlar gereğince muayyen müddet 
zarfında bitirilmesi gereken işlerin konuşul
ması, - güven oylaması gibi - için tahsis edi
len, yapılan gündemdir. 

3, 4, 5, 6 numaralı bentler gündemde ayrı 
kısımlardır ve özel gündemin kısımları değil
dir. Bu hususta yanlış bir anlama oldu, ben onu 
açıklamak için huzurunuza çıktım. 51 nci mad
de müstakil bir madde olduğu için 50 nci mad
de ile birlikte geri alınmasına lüzum olmadığı 
kanatindeyiz. 51 nci maddenin teklif edildiği 
şekilde kabulünü istiyoruz. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurun efendim. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın komisyon başkanının izahatından son
ra zihinlerdeki tereddüt biraz daha artmış bu
lunuyor. Zira, 50 nci maddenin ikinci fıkrası
nın (B) bendinde bir özel gündemden bahsedil
mektedir. Keza 51 nci maddede de başlık ola
rak bir özel gündem sözü geçmektedir. Bu İç
tüzüğün iki maddesi birbirini takibettiğine gö
re 50 nci maddede geçen özel gündem sözüyle, 
deyimiyle 51 nci maddede geçen özel gündem 
sözünü birbirinden ayrı mütalâa etmek akla 
gelmiyor. Birbirinden ayrı şeylermiş gibi dü
şünmek mümkün görünmüyor. Zira; 50 nci 
maddede, Genel Kurulun çalışma programı içe
risinde özel gündeimde hangi maddelerin yer 
alacağı arakadaşımın temas ettiği gibi, 3, 4, 5, 
6 ve 7 nci bentlerde yer almıştır. Bu mâna çık
mıştır. 

Bu sebeple; bu iki özel gündem deyimi ara
sında ister istemez insan bir rabıta kurmakta
dır. Kaldı ki, sayın komisyon başkanının izaha
tından sonra şu durum anlaşılıyorki, bu iki 
farklı anlayışı ortadan kaldırmak için ileride 
yeniden birtakım yorumlara meydan vermemek 
ve kavram karışıklığına sebebolmamak için 51 
nei maddeyi 50 nci maddenin arkasına bir fık
ra olarak eklemek mümkündür ve bu suretle 
bu tereddüt zihinlerden kalkmış olur. 

Sayın komisyon 50 nci maddeyi geri almış 
olduğuna göre, lütfetsinler 51 nci maddeyi de 
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geri alsınlar. 50 nci maddeye bunu bir fıkra 
şeklinde ilâve etmek suretiyle hıem yanlış anla
şılma, bu kavram karışıklığı ortadan kalkmış 
olsun, hem de İçtüzükte bir madde daha eksil
mekte tatbikatıda bu nispette kolaylaşmış olur. 
Anlayış göstereceklerini ümideder, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —iSaym Ferda Gül ey, buyurunuz 
efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 50 nci maddesiyle gündem konu
su disiplin aıltma alınıyor. Bütün dikkatlere ve 
iyi niyetlere rağmen yine de gündem bir kitap 
haline gelmekten nasıl kurtulabilecek: ve Ana
yasadan gelen denetim hakkı, üyelerin dene
tim hakları nasıl kemâliyle kullanılabilecek 
ben de endişe ile karşılıyorum. Ama, çaresiz
likleri de kabul etmemek yoluna gitmiyorum. 

Şimdi, bu 51 nci maddede gelen özel gün
dem, hiç değilse 50 nci maddede atıf yapmak 
suretiyle olsun tespit edilmek lâzımdır. Yani 
özel gündem deyimi 50 nci maddede ve daha 
önceki maddelerde geçmiyorken, birden karşı
mıza gündem matlaplı, yan matlaplı kısımda 
özel gündem çıkıyor. İster istemez zihin genel 
gündemi arıyor. Genel gündemin olmadığı, bu 
tâbirin, bu deyimin geçmediği bir ımetind'en 
sonra, müteakip 51 nci maddede özsel gündıem 
geliyor ve onun tanımlanması yapılıyor. 50 nci 
'madde (komisyona iade edilmiştir, özel gündem, 
genel gündemle yanyana çağrışım halindedir. 
Bir genel gündem tâbirini kullanmaya mesağ 
varsa, buiunabiliyorsa, bu özel gündem daha 
rahatlıkla kavranacaktır, anlaşılacaktır. Eğer, 
böyle bir genel gündem deyimi kullanmak müm
kün olmayacaksa ve mutlaka 50 nci madde 
gündemi getirip, 51 nci de onun tanımlamasını 
gerektirecekse, bu takdirde 50 nci maddede (B) 
fıkrasında «Özel' gündemde yer alacak işler» 
derken, 51 nci maddeye atıf yapılarak denil
mesi bir kısım zorlukları, zihnî rabıta zorlukla
rını -bertaraf 'eder kanısındayım. 

Acaba diyorum, gerçi komisyon geriye al
mıştır, ama ister istemez özel gündem 50 nci 
(maddenin üstümdeiki görüşmelere de irtibatlı 
olduğu için, bu öteden beri alışılmış olan (A), 
(B) fıkralarına bölme işi böylesine tertiplerin 
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alındığı bir gündem maddesinde neden dolayı 
yine ihtiyar edilmiş olsun1? Karışıklığın bir kıs
mı da buradan geliyor. Ben de arıyorum. 

'Şimdi; 
«1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
2. A) Gensoru açılmasına dair öngörüşme-

ler.» Yani, B si yok, C si yok. Gelen de tama
men aykırı karakterde, ayrı tabiatta; yani 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 diye sıralandığı takdirde rahatlıkla, 
sadece 2'dir, A lı değildir; B sadece; 3 seçimdir; 
oylaması yapılacak işler 4'tür; genel görüşme 
5'tir; 6 sözlü sorular; 7 kanun tasarı ve teklifle
riyle komisyonlardan gelen diğer işler. Yani 
böyle rakamlara dayalı olarak tertip edildiği 
takdirde A sı B si kalktığı takdirde, acaba 
komisyondan öğrenmek istiyorum, hangi anla
yış, hangi tasnif, hangi düzenleme sistematik 
olarak bozuluyor.'? Ben kendim bunu sayın ko
misyonun aflarına sığınarak ve hulus ile söy
lüyorum ki bulamıyorum. Yani, sade bir şekil
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deseniz, A bölümünde 
«Gensoru açılmasına dair öngörüşmeler.» var. 
buna hiçbir şey dâhil edilemez. Bir Anayasa or
ganıdır, müessesesidir, bir fıkra ilâvesi mümkün 
değildir. (A) diye açınca yanma birkaç tane 
kalem ne ilâve edilebilir? 

Sonra «B) özel gündemde yer alacak iş
ler.» Özel gündemde yer alacak işler deyip de 
(:) konulabilse, ıbir (a), bir (lb), bir (c) filân bir 
şey açılsa, yazılış tarzı böyle olsa hadi bunu da 
anlıyorum. 

Yani arkadaşlarımızın, kürsüye gelen ve bu 
2 maddeye birleşik olarak itirazda bulunan ar
kadaşlarımızın, biraz da bu yazılış tarzından ve 
sisteminden dolayı anlayış güçlüğünden dolayı 
birtakım zahmetler karşısında bulunmayı ifade 
ettikleri kanısındayım. Onun için ben de Sayın 
Özgüner arkadaşım gibi 51 nci maddeyi de 50 nci 
madde ile beraber, bütün bu masumiyetine rağ
men komisyonun lütfen geriye alarak her 2 
maddeyi birlikte değerlendirmelerini istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN •— Sayın Komisyon Başkanı buyu
run. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Güley'in, söylediklerinin bir ağırlığı var; 
fakat bütün bu söyledikleri geri almış bulundu-
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ğumuz 50 nci maddeye aittir. 50 nci maddenin 
yeniden taziminde, redaksiyonunda bu hususlar 
dikkate alınacaktır. 50 nci maddede yapacağı
mız bu tadilâtın 51 nci maddenin tarifi ve mat-
lâbı ile bigüna alâkası yoktur. 51 nci maddenin 
bu şekilde kabulünü ve esasen söylenen, ağırlığı 
olan hususların da 50 nci maddenin redaksiyo
nunda nazarı itibare alınacağını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde, yeni Anayasanın getirmiş 
olduğu bâzı müesseseleri usule bağlamak yö
nünden bir ihtiyacı karşılayan bir maddedir. 

10 senelik tatbikat mevcuttur; bu tatbikatı 
şekillendirmiştir. Bundan nöceki 50 nci madde
deki gündemin sıralarının tanzimi şeklindeki kı
sımla bunun ciddî bir irtibatı elbetteki var, 
ama yerini alma noktasından vardır; tarif yö
nünden, şekillenme yönünden bir ilgisi olmadı
ğı cihetle 50 nci maddeyi komisyon yeniden tan
zim etmek üzere aldı diye bu maddenin de alın
masına ihtiyaç yok. 

Şimdi, bu maddenin neyi getirdiğini gerek
çesinde görmek mümkün. Ne diyor gerekçe, 
«Bâzı Anayasa ve İçtüzük hükümleri, belirli ko
nuların belirli günlerde görüşülmesine dair em
redici hükümler sevk etmiştir. O günlere ait 
olarak bu emredici hükümlere uygun tarzda Da
nışma Kurulunca yapılacak özel gündemler, Ge
nel Kurulun onayına tabi olmayacaktır. Bu ara
da, genel ve katma bütçe kanun tasarıları, uzun 
vadeli kalkınma plânı tasarısı, genel görüşme
ler, Meclis Araştırması Komisyonu raporları 
hakkındaki genel görüşmeler, güven oyu istemi 
ve gensoru görüşmeleriyle ilgili hususlar yer al
mıştır.;» Şeklinde esas itibariyle bu maddeyi kar-
şılıyan 65 nci maddenin gerekçesinde bu konu 
açıklanmıştır. 

Binaenaleyh, özel gündemin mahiyeti mey
danda ; bellidir. Bu sebeple bu maddenin görü
şülerek bu şekliyle çıkmasında fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; biraz evvelki mâruzâtımda 
karşıklıklarm ve anlama zahmetlerinin, güç
lüklerinin neden tahassul ettiğini ifade etmeye 
çalışırken bir noktaya da değinmiş, demiştim ki, 
«özel gündem tabiriyle karşılaşıyoruz zihin is

ter istemez genel gündemi arıyor. Böyle bir tâ
bir olmadığı için özel gündeme zihinlerin intiba
kında güçlük hâsıl oluyor» demiştim ve konuş
mamın nihayetinde bu 2 madde birbiriyle irti
batlıdır, son derece de tabiî, zarurî bir tanımla
ma vardır, burada aslında. Yani bu tanımlama
nın geriye alınması bahis mevzuu değildir. 
«Özel gündem» deyimi kalmayabilir; öyle dü
şünüyorum. Kalmayabilir; kalacak ise ve bir 
müstakil madde olacaksa şüphesiz kelimesi ke
limesine belki bu 51 nci madde varlığını koru
yacaktır ; ama eğer Komisyon 50 nci maddeyi Ko
misyonda yeniden görüşüp tedvin ederken, bir 
arkadaşımın teklif ettiği gibi, bu 51 nci mad
dede gelen hususu 50 nci maddenin sonuna bir 
sonuncu fıkra gibi ilâve etmenin daha güzel ola
bileceğine de kanaat getirmiş olsa, bugün bu
radan 51 nci madde halinde bu fıkranın geçmiş 
olması bu kanaatlarmı tatbik etmeye imkân bı
rakmayacaktır. 

Sayın Köseoğlu arkadaşımın da ifadelerine 
arzı cevap etmiş oluyorum. Bu 51 nci madde 
varlığını koruyabilir; korumayabilir de. 50 nci 
maddenin içine girebilir. Meselâ 50 nci madde
nin son fıkrasında, her birleşimin gündemi, «O 
birleşimden en az 24 saat önce bastırılarak mil
letvekilleriyle, Başbakanlığa ve bakanlıklara 
dağıtılır» diyor. Gündem maddesinin sonuncu 
fıkrası bu. Bunu pekâlâ 51 nci madde gibi 
müstakil düşünmek mümkündür; çünkü gerçek
ten gündemin sıralanışında ayrı bir prosedür ge
tiriyor. Zamanla ilgili olarak getiriyor, günde
min muayyen sorumlu makamlara bildirilme
siyle ilgili hüküm getiriyor. Yani zarurî demi
yorum; düşünülebilir, öyle iken sonuncu fıkra 
olmuş. Bu 50 nci madde görüşülürken Komis
yon, pekâlâ aslında güzel bir tanımlama getir
miş olan 51 nci maddeyi özel gündem diye zik
retmeyebilir, özel gündem kaldırabilir, 50 nci 
maddenin son fıkrası yapabilir. Velhâsıl bunun 
ikisinin bir arada değerlenmesi zorunluğunu 
hissediyorum ve bu inancımı Sayın Komisyon 
Başkanımızın izahlarına rağmen muhafaza edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Fu
at Avcı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 
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Görüşülmekte olan 51 nci maddenin matla-
bı «özel gündem» dir. 50 nci maddenin ise «gün
dem» dir. Arkadaşlarımız «özel gündem» tâbi
rinden zihnin ister istemez genel gündem ara
dığını ve dolayısıyle basite irca edebilmek üze
re geri alınan 50 nci madde içerisinde 51 nci 
maddenin de Komisyona geri alınarak birlikte 
redakte edilmesini talep etmektedirler. 

Kanaatımca karıştırma şu husustan ileri 
gelmektedir: Arkadaşlarımız zannediyorlar ki, 
iki türlü gündem olacak. Yani iki ayrı kâğıda 
basılmış gündemler olacak. Böyle bir şey yok 
sayın milletvekilleri. Şöyle ki ; özel gündem, 51 
nci maddenin (dikkat buyurulursa) (B) başlığı 
altında özel gündemde yer alacak işler yerine 
monte edilecektir. Yani bir gündem vardır. Ay
rı bir ikinci gündem bahis mevzuu değildir, 
burada. Matlabı özel gündem olsa bile, gündem 
içerisinde ' Anayasanın ve İçtüzüğün emrettiği 
bâzı hususlar, 50 nci maddenin (B) bendindeki 
özel gündemde yer alacak işlerin yerine monte 
edilecektir. Bilmem izah edebiliyor muyum ar
kadaşlar ? 

Şimdi farzediniz ki, özel gündem öncelikle 
burada konuşuldu, bitti. Bundan sonra Meclis 
hemen ara verecek veya tatile mi girecektir? 
Hayır... özel gündemdeki işler bitince gündem
de takip eden diğer işlerin müzakeresine geçi
lecektir. Tekrar ediyorum muhterem arkadaş
lar, özel gündem diye ayrı bir kâğıt basılmaya
cak, gündem-içerisinde 50 nci madde (B) bölü
mü altında Anayasanın ve İçtüzüğün emrettiği 
hususları ifade etmektedir. 

Bu sebepten 51 nci maddenin Komisyona 
geri alınmasına lüzum yoktur. Kabulünü Yüce 
Heyetten istirham ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAHA MÜDERRISOĞLU (Konya) — Bir 
sual sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Pek tabiî sayın Müderrisoğlu, 
buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Komisyon Sözcüsü, bizim anladığımız kada
rıyla İçtüzüğün 50 nci maddesinin (B) bendin
deki özel gündem, gündeme dahil edilmektedir 
demiştir. Bu duruma göre bunun ayrı bir mad
de olarak mütalâa edilmesinin gereği ve nedeni 
biz tatmin etmemiştir. Bu hususu biraz daha 
açıklamanız mümkün olur mu? 

FUAT AVCI (Devamla) — ıSayın Başkan, 
51 nci madde burada (gerekçesinin tetkikinden 
de anlaşılacağı veçhile) doğrudan doğruya 
Anayasa ve İçtüzüğümüzün lemrettiği hususları 
dhtiva etmektedir. Bu sebeple bunlara önceKk 
verilebilme bakımından «özel gündem» matlâbı 
altında toplanmış ve gündemde yer alması te
min lediktTİştir. Olaki, özel gündemdeki mad
deler çoğalabilir. Danışma Kurulu bilâhara ay
rıca toplanıp bunun tanzimini karara bağlaya
caktır; ama benim dikkatimi çeken; buraya ge
lip fikirlerini beyan <eder arkadaşlar bunu 
her halükârda ve her zaman sanki iki ayrı gün
dem basılacak, birisi kısa, 'meselâ bir kâğıt, di
ğeri ise fasiküıl şeklindeki her zaman alıştığı
mız gündem olarak kabul etmektedirler. Ana
yasa ve İçtüzüğün emrettiği hususların burada 
olacağı, dolaylı olarak ıdeğil, doğrudan doğru
ya özel gündem başlığı altında toplamak, tek
nik ve usul hukukunun bir zarureti olarak or
taya çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz 'efendim. 
CEVDET AKÇALI (Adana) — S a y ı n Baş

kan, bir ilâve yapmak isterim. 
Sadece özel gündem için değil, gündemin di

ğer maddeleri için de aynı hal mevzuubahistir. 
Meselâ gündemin 3 ncü maddesinde «seçim» 
demiştir. Seçimin ayrı bir maddesi vardır. Se
çimden kastedilen mâna nedir? .Sunuşlar var
dır, sunuşların kasdettiği mâna nedir gibi gün
demdeki her maddenin ileride ayrı ayrı mad
deleri vardır. 

BAŞKAN — İçtüzükte ayrı ayrı maddeler
le izahı yapılmaktadır buyuruyorsunuz.. 

Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, 
Komisyonun değerli sözcüsünü dinledikten 

sonra doğrusunu söyleyeyim benim zihnim da
ha çok karıştı. Sebebine gelince sayın komis
yon başkanının izah ettiği hususla, sözcünün 
izah ettiği husus arasında bir çelişme vardır. 
Sayın komisyon başkanı 50 aıoi maddedeki özeli 
gündem tabiriyle 51 nci maddedeki özel gün
dem tâbiri arasında hiçbir suretle bir ilişki 
bulunmadığını izah etti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yanlış. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 'Sa
yın komisyon sözcüsü arkadaşımız da 51 nci 
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maddede sözü geçen özel gündemle ilgili husus
ların 50 nei maddenin (B) fıkrasındaki özel 
gündem altında yer alacağını (ifade ettiler. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Doğrudur. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Şim

di iş daha ço'k ikarıştı. O halde "bu karışıklığı 
bir vuzuha erdirmelk lâzımdır. Arkadaşlarımız 
tereddütlerinde haklıdırlar. Çünkü orada da 
«özel gündem» deyimi geçiyor, burada da «Özel 
gündemi1» deyimi geçiyor. Değerli arkadaşımı
zın bu son izahı, 51 nei maddedeki özel gündem 
maddelerinin 50 nci maddenin (B) fıkrası altında 
yer alacağını izah letmesiyle tamemen maddele
rinin biribirleriyle irtibatlı olduğu, bağlantılı 
okluğu keyfiyetini ortaya çıkarıyor. 

O hakle, bu çelişmeye son vermek üzere bu
rada konuşan diğer arkadaşlarımızın da görüş
lerini değerlendirmek amacıyle, 50 nci madde
nin 51 nci madde ile birlikte tedvin 'edilmesine 
ihtiyaç vardır. Zira, değerli arkadaşlarımız 
Anayasa ve İçtüzük gereğince ele alınacak bâzı 
özel konulardan bahsettiler ve süresi içerisin
de görüşülmesi icabeden (konulandan bahsetti
ler. Bu genel gündemde zaten yer alacak olan 
hususlardır. Ya gensoru olacaktır, ya soruştur
ma olacaktır veya başka önemli, gününde, 
saatında bitirilmesi icabeden bir konu olacak
tır. 

Onun için, niçin ısrar ederler; 50 nci mad
denin, sayın sözcü arkadaşımızın izahından 
sonra da, ayrı bir madde olarak kalmasını? 
Doğrusunu söylemek gerekirse ben yine anla
yamadım. Bu ileride muhterem makamı işgal 
eden sayın başkanlarımızın da anlayış farkla
rına sebep teşkil eder ve türlü uygulamalara 
yol açar. 

Onun için, geliniz bu 50 nci madde ile beraber 
51 nci maddeyi de daha kısa, daha özlü bir şekil
de birlikte mütalâa edelim ve bu mesele ortadan 
kalkmış olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — iSayın Başkan, be
nim izahatım yanlış anlaşılmış olduğu için tek
rar ediyorum. 

50 nci maddede özel gündemin gündem içe
risinde alacağı yer gösterilmiştir. 51 nci mad

dede özel gündem tâbirinden anlaşılacağı tarif 
edilmiştir. iSade&e bu, özel gündem için mevzuu-
bahis değildir. Gündemde yer alan bütün mad
deler için mevzuubahistir.'Meselâ; 3 ncü madde
de, seçimin gündem içerisinde yeri tayin edildi
ği halde ilerde seçimden ne ikasdedildiği, ne 
yapılacağı uzun maddelerle tarif edilmiştir. 

Bütün bunların birleştirilerek 50 nci madde
ye fıkra olarak eklenmesi hulkuk tekniği bakı
mından uygun değildir. Biz bunun dçin, bunun 
ayrı madde olarak sevk edilmesi tezini müdafaa 
ediyoruz. 

51 nci maddenin 50 nci maddeye, bu sebep
le, ilâvesi gerektiği tezine katılırsak, aşağıdaki 
15 - 20 maddenin de gündemdeki bir fıkranın 
karşılığı olduğu için, fıkra olarak bunun ek
lenmesi... 

BAŞKAN — 50 nci madde ile ilişiği oldu
ğu için hepsinin eklenmesi gerelkir buyuruyor
sunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Onun için katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Kifayeti /müzakere taümri var
dır, okutuyorum: 

(Sayın Başkanlığa 
Yeteri kadar üye konuşmuştur. Müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde herhangi bir teklif yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelen kâğıtlar listesi f 
Madde 52. — Başkanlığa gelen kanun tasa

rı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon 
raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araş
tırması ve gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar 
listesinde yayınlanır. Bunlardan Genel Kurula 
sevk edilenler bu listede belirtilir. Başkanlığa 
geliş tarihleri de ayrıca gösterilir.. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri 
dağıtlır ve tutanağa eklenir. 

Gelen kâğıtlar listesinde Genel Kurula sıevk 
edildiği belirtilmeyen hiçbir konu gündemde 
yer alamaz. Başkanlık sunuşu konusu olan. işler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Sayını Öz;gümıer, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — ISayım Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

52 nci maddede şüphesiz, anlaşılması aor olan 
bâzı deyimler kullanılmış. Evvelâ 52 nci madde
nin 1 raci fıkrasının ilk cümlesine itiraz etmek 
mümkün değil. Bumu bir kere daha okuyalım : 

«Başkanlığa gelen kanun tasarı ve teklifle
ri, resmî Itezkereler ve komisyon raporları ile 
sioru, genel 'görüşme, Meclis araştırması ve .gen
soru önergeleri, gelem kâğıtlar listesinde yayım
lanır.» Şimdi buraya kadar bir itirazımız yok. 

iSonra, «Bunlardan Genel Kurula sevkedilen-
ler bu listede belirtilir.;» deniyor. Bir kere Ge
nel Kurula sevkedilmiyenler ne surette sevke-
dilmez? önce bunun üzerinde duralım. Genel 
Kurula ne sevkedilir, nereden gelir? Biz biliriz 
ki, komisyionlardan gelir. Direkt olarak bir şey 
Genel Kurula 'gelmiyor. Genel Kurula sunulur, 
ama doğrudan doğruya ailt olduğu komisyonla
ra gider. Elimizdeki gelen kâğıtları görüyoruz. 

- Gelen kâğıtlarla, ait olduğu komisyonlara 
havale edilir. Komisyon bir hususu Genel Ku
rula sevkederse zaten ı0 ıgündeme ıgirer. Bu ay
rıca gelen kâğııtlar listesi olarak yayımlanır. On
dan sionra, bir de Meclise scvkedilenler diye ay
rı lkata,goriye ayırmak mümkün değildir. Zaten, 
Meclise komisyonlar kanalı ile' seivkedileceği 
ilcin, bunu ayrıca (göstermeye liüziiım yok. Blunun 
mefhumu muhalifinden bazıları Genel Kurula 
sevkedilmiyebilir anlamı çıkar. Nereden sevke-
dilmez? Bu belirli değil. 

Arkadaşlarım, bunda yetkili organ nedir? 
Şimdi gelen kâğııtlar liste hallinde istenirse, 
Başkanlık tarafından bildirilmez anlamı mı çı
karacağız? Yani, bir sayın üye, bir kanun tekli
fi yaıpmılş, bir önlerige Vermiş, bir soru sormuş, 
ıgelen kâğıtlar arasında bunlu Başkanlık isterse 
'göstermiyeeek mi? İsterse bir kısmını göstere
cek, setvkedecek, bir kısmını sevketmiyecek an
lamı çıkar. Oysaki, sevk yetkisi şüphesiz ait 
olduğu komisyonlaridan sionra, müzakereden son
ra, bahis mevzuu olacağına göre, «yayınlanıra 
demekle yetinmek lâzımdır. Ondan sonraki kı
sımlar haşiv ve bir ölçüde de İçtüzüğün şüphe
siz /getiriliş esprisine aykırıdır, bir ölçüde de 
hukuka aykırıdır. 

Şimdi o sebeble; «Bunlardan Genel Kurula 
sevkedilemler bu listede belirtilir.» deyimini 
kaldırmak lâzım. 

^onra, «Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca 
(gösterilir.» Şüphemiz bunun da gereği yolk. Bu
nlum tarihleri bakımından evvel verilen sionra 
yazılmaz, gelen kâğutlara. Sonradan yazılmanın 
ne ızararı, ne de faydası yok ama, teamülde ıgö-
.TÜlmüş müdür önce gelen kâğıtların sonla atıl
dığı? Bunlar haşivdir, tatbikatçıya zorluk ve
rir. 

Son fıkrası; «Gelen kâğıtlar listesinde Ge
nel Kurula sevkedildiği belirtilmeyen hiç bir 
konu. gündemde yer alamaz». 

Arkadaşlar, gelen kâğıtlar mı ,gfündemi tâyin 
ediyor? Yani, bu nasıl maddedir, bunu anlamak 
mümkün değil. Gelen kâğıt; adı (üstümde ıgeden 
kâğıttır. Gündem değildir, bu. Giündem; ancak, 
komisyonların slüzgeeinden geçen hususlardan 
sionra terekküp ve teşekkül eder. 

O halde bu fıkranın da hiç bir anlatan ve ge
reği yoktur. 

Arkadaşlarım, bu sebeple 52 nci maddenin 
ilk fıkrasının ilk cümlesi dışındaki bütün cüm
le ve fıkraların maddeden çıkarılmasını öneri
yorum. İltifat buyurulmasını rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKjAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı Akçalı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Gelen kâğıtlar, Meclise gelen bilcümle kâ
ğıtları gösterir. Bunun içerisinde bir kısmı 
Genel Kurula havale edlildiği1 gibi, bir kısmı 
da ilgili komisyonlara havale edilir. 

Bu maddenin esprisi, gelen kâğıtlarda Mec
lis Heyeti Umumiyesine geldiği kaydedilme
yen hiçbir hususun Meclis gündemline girme
mesi içindir. Yoksa, sadece komisyonlardan 
gelen raporlar gelen kâğıtlarda neşredilir di
ye bir kayıt yoktur. Meclis Başkanlığına ge
len bilcümle kâğıtlar gelen kâğıtlarda neşre
dilir. Bunlar, aidolduğu komisyonlara, aidol
duğu yenlere sevkedülir. Bunların bir kısmı ko
misyonlara sevkedildiği gibi, bir kısmı Genel 
Kurula sevkedilir. 

Buradaki espri, gelen kâğıtlarda gösteril
memiş ve Genel Kurula sevkedildiği bildMl-
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memitş hiçbir hususun gündemde yer almama
sını tespit için bu madde sevkedilmiştir. Ge
len kâğıtlarda sadece komisyonlardan gelen ra
porlar, Genel Kurulun gündemine mutlaka 
•girnıiesi! gereken konular yer almaz. Bunlar 
arasında geldikten sonra 'komisyonlara gide
cek kâğıtlar da yer alır. O bakımdan arkada
şım zannediyorum, izahatımla tatmin olmuş
lardır. Maddenin tedvin edildiği şekilde ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN —vSayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; benden önce konuşan 
bir sayın üye, bu İçtüzük maddelerinin bâzı
larının hangi amaçlarla hazırlandığını ve ne 
amaca hizmet ettliğini bir türlü anlayamadığı
nı ifade etti. Bu İçtüzük değişikliğinin ama
cı, meclislerin daha verimli Ve hızlı çalışması 
mıdır, yoksa başka amaçlar mı gütmektedir? 
Benim kanaatimce bu İçtüzük değişikliğinim 
amacı, meclislerde çoğunluğa sahip parti grup
larına tamamen bir hegoımonya kurmak, di
ğer az üyeli grupların ve bağımsızların ebe
diyen söz hakkını kesmektir, tarzındaki ko
nuşmamla aynı paralelde gördüm. Burada bir 
sayın üye arkadaşını, biraz evvel 5'2 nci mad
denin görüşül m eslinde çok sarih, çok bariz bir 
şekilde izah ettiler, bunu anlayamadıklarını 
söylediler ve anlayamamalarında'ki temel gö
rüşü bu İçtüzük maddelerinden bâzılarının 
hazırlanmasında hangi amacın güdüldüğünü, 
hangi amaca hizmet edilmek istendiğini seze
ni ediğin e bağladılar. Hattâ daha ilerde de gö
receğiz, konuları gelmediği için söyleyemiyo
rum, onlar tescilli, biraz evvel söylediler; sa
dece ışaihsiiin hedef alınmaktadır ki bunu za
bıtlardan da tespit mümkündür; tamamen şah
sımın çalışmaları, siyasî faaliyetleri hedef 
alınarak bu çalışmalara nasıl engel olunması 
mümkün olur; bunlar dikkate alınarak hazır
lanmış maddeler var, gayet sarih. Genel gö
rüşmeyi bir kişiden alıp on kişiye çıkartma
lar, yazılı olarak istatistikî soru sorulamaya
cağına dair hükümler, Meclis araştırmalarının 
da bir kişiden on kişiye çıkarılması. 

Şimdi, 52 nci maddede de çok hassas bir 
noktayı belirtmek istiyorum. Sayın sözcünün, 
biraz ıcıvvel konuşan sayın üyenin konuşma
sına verdiği cevaptan ben bir şey anlayama-
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dım. Bu Mecliste iyi - kötü aklımın, gücümün 
yettiğince çalışmaların prosedürünü bilen in
sanım. Komisyon Başkanının bilgileri, tecrübe
leri fazladır, ama komisyona hangi kâğıtlar gi
der, igelen kâğıtlar tanımımdan ne anlaşılır, bu 
gelen kâğıtlar tanımına hangi anlamdaki hu-
suslar gıirıcr, bunları şu Mecliste her arkadaş 
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelen kâğıtlar Mec
lise sevkedilir, gelen kâğıtlar içerisinde, Mec
lise sevkedilmeyecek hususlar yer almaz. Bu
nun cevabını nasıl verdiler, izah ettikleri için 
tekrar anlatmıyorum, bir sayın arkadaşımız 
çok güzel izah ettiler. Bunun amacı nedir1? Bir 
adam fazla mı yazılı soru soruyor, bir adam 
memleketin milyonlarca meselesi, derdi var da 
onlarımı dile getiriyor, hoşa gitmeyenleri Mec
lise şevke dil mesilı. 

Türk siyasî tarihimde ilk defa görülmüş
tür ; gündeme alınmıştır bir önergem, burada 
tekrar çıkarılmıştır. Konusu ne idi! Bugün kav
gasını yaptığımız, biran evvel çıkarılması için 
gece sabahlara kadar çalışmak m e cburiy etin
de kaldığımız, partilerarası komisyonlar kura
rak bütün meseleleri halletmek için birleştiği
miz ve Parlâmentonunıın çalışmasına gölge 
düşürecek birtakım meselelerin biran evvel 
Parlâmento üzeninden kalkması için ne yapıl
ması lâzımgeldiğini ileri sürdüğümüz mesele
leri kapsayan bîr Meclis araştırması idi; gün
deme girdiği halde, burada çıkarılmıştır. 

Bu husus, bu İçtüzük maddesiyle artık hu
kukî hale getiriliyor. Yani, Başkanlık Divanı
na öyle bir yetki veriliyor ki, istemediği hu
susları Genel Kurula sevketmeyecek. Günde
me sevkedilmeyenler gelen kâğıtlara alınmaz
lar. «Burada genel görüşme önergeleri okun
du, bunları tetkik için Başkanlık Divanına ve
receğiz, dendi. Yok İçtüzükte böyle bir şey, 
Anayasaya da aykırı Başkanlık Divanı tetkik 
ettikten sonra okunacak, dendi. Genel görüş
me, Meclis araştırması, gensoru verildikten 
kaç gün sonra ve nasıl okunup görüşüleceği, 
gündemde nasıl yer alacağı belli. 

Bu madde ile benim anladığıma göre, çok 
hissî ve yanlış davranışlara, büyük haksızlık
lara scbebolacak bir uygulama başlar. Eğer 
Başkanlık Divanı beğenmediği soruları, yazı
lı soruları, v.s.'yi sevketmiyorum derse, istedi-
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ğiniz kadar bağırın, çağırın, faydası yok. Mad
denin meıbdeinde yatan nokta budur. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın sözcünün 
açıklamasından yalnız ben d'eğil, hiçbiriniz bâr 
kelime anlanıamışısmızdır. Gelen kâğıdın anla
mı açıktır; komisyona gelen kâğıt demektir, 
böyle şey. olmaz. Gelen kâğıt Meclisin her 
üyesine, tıpkı günlük bülten gibi, Meclisin 
faaliyetini bildiren bir tebliğdir. İçtüzükte 
gelen kâğıttan kasıt budur. 

iSayın Klomisyonun bu maddeyi geri alarak, 
biraz •evvelki şikâyetlerimde de belirttiğilm 
!gibi, tamamen tarafsız ve parlamenterin her 
türlü faaliyetini kimsenin yasaklayamayaca
ğı, engelleyemeyeceği ve herhangi bir şekilde
ki değer ölçüleriyle kısıtlayamayaeağı bir şe
kilde çalışmasına fırsat verecek bir olanağa 
kavuşturmasını temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Gül'ey. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

saygı değer arkadaşlar; üzerinde konuşulmak
ta olan, «Gelen kâğıtlar listesi1», yan başlıklı 
52 nci maddeden, bâzı sayın arkadaşlarımız 
yepyeni bir konuyle karşılaşılmış gibi ve bu
nunla da yetinilmeyerek, art niyetli, arka niyet
li yeni bir konuyle karşılaşılmış gibi konuştu
lar. Bildiğim kadarı ile elimizde bulunan ve 
uygulamakta olduğumuz içtüzüğün meselâ 34 
ncü maddesıinde, 66 nci maddesinde bu husus
lar tedvin edilmiiş ve tatbik edilmektedir. Ez
cümle meselâ bugün sıralarımıza konulmuş 
olan güncleımin yanında yer alan, «Millet Mec
lisi gelen kâğıtlar» başlıklı bir ek var». 

12 . 12 . 1972 Sah. 
Gelen kâğıtlar, 
Dönem : 3 
Toplantı : 4 
Nıo. : 12, 
[Teklif, 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Na-
hi't Altan'ın 1005 sayılı Kanunun 1 nci mad'de-
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
'«Tıpkı burada ifade edildiği gibi deniliyor ki, 
«(2/785) Maliye ve Plân komisyonlarına.:» Yani 
bu teklif, sahibi ile Başkanlık arasında bi'r mu
amele görmüş, Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale edilmiş. Eğer gelen kâğıtlarda Genel 
Kuralım bilgisine sunulmazsa içimizden her

hangi bir üyeyi ilgilendiren bu konuyu ha
vale edildiği komisyonda izlemek, kovalamak 
mümkün olmaz. O yönü ile bir defa önem ta
şıyor. 

îkinci olarak; bu suretle mazbut «mektu-
ıbî» (Eski deyimle) hale gelmiştir. Artık kay
bolmaz da. Şu numarayı almıştır ve bu tarih
le gelen kâğıtlar listesinde yazılı hale sokul
muştur. 

/Tezkereler: 
(2. Konya Milletvekili Faruk iSükaıı'ın ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/972) Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona. 

3. Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
lil'iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/973) Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ına Komisyona. 

'Şimdi meselâ 31 . 5 . 1972'de gelen kâğıt
lar (tasarıdan başlıyoruz haklı olarak) 

1. Hükümlü Reşat oğlu falan doğumlu 
Naciye-den doğma falanının ölüm cezasının 
affına dair özel af kanun tasarısı Adalet Ko
misyonuna. 

Teklif : 
Çorum Milletvekili Kemal Demirer'dn 

5 . 1 . 19161 tarih falan sayılı kanun teklifi Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına. 

Raporlar : 

Umumî Hıfzıssıhlha Kanununun 282 nci mad
desinin değiştirilnıesine ve hu kanuna 2 ek 
madde eklenmesibe dair kanun tasarısı filan, 
falan Sağlık Sosyal Yardım Komisyonuna. Da
ğıtım tarihleri frlan. 

Böylece gelen kâğıtlar bütün Genel Kuru
la arzı gerekli olan hususları ihtiva ederek bâ-
zan küçük bir kâğıt halinde, bâzan böyle bü
yük ıbir varak halimde sunuluyor. Tatbliikat bun
dan ibarettir. 

Şimdi sayın Özgüner arkadaşımız; «Genso
ru önergesinde gelen kâğıtlar listesinde ya-
yi/iılanır» diyelim «Bunlardan Genel Kurala 
sevkedilenler bu listede belirtilir. Başkanlığa 
geliş tarihleri de ayrıca gösteriliır.;» İşte oku
duğum kâğıtlarda da ayraca belirtilmiş (belir
tilmek de lâzım) bu ilerde üyeler tarafından 
takibeclıileeiektir ve doğru bir şeydir. 
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Burada bir art niyet aramak hele yepyeni 
bir müessese- getiriliyormuş gibi davranmak 
kanımca doğru değildir, tatbik etmekte oldu
ğumuz bir durumdur. 

Maddenin daha da benim görmediğim, bil
mediğim, temas 'etmediğim tarafları yoksa (ki 
bendeniz.ce yoktur) bu haliyle kabul edilmesi
ni saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın İmer buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-
LAY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, kıy
metli milletvekilleri; 

Bu konuda meselenin ne olduğu gerek mad
de metninden ve gerekse konuşmalardan an
laşılmakla beraber İçtüzüğün umumu hak
kında görüşlerimizi arz ederken belirtmiş ol
duğumuz veçhile D. P. Grubu olarak burada 
yapılacak müzakerelerin, maddeler hakkında 
ileri sürülen fikirlerin sadece bugün içinde 
bulunduğumuz meclisleri değil, bundan sonra 
seçimle gelecek meclisleri de müracaatı gerek
li bir vesika olarak alâkadar edeceği tabiî
dir. 

Bu yönden, nasılki kanunların kanun ko
yucunun hangi maksadı güttüğüne bakılır
sa burada da İçtüzüğün çıkarılışında yine bu 
esasa istlnadcdeeektir. Bu yönü ile gerek şim
di görüşmekte olduğumuz İçtüzüğün çıkığın
dan evvel halen tatbik edilmekte olan İçtü
züğün ahkâmı, gerekse bugüne kadar Meclis
teki tatbikat ile teamül haline gelmiş olan 
hususlar şu getirilen maddenin dışında hü
kümler taşımamakta ve bunlar gelen kâğıtlar 
yönünden Meclisin çalışmalarını sekteye uğ
ratmaktadır. 

•Buna karşı birtakım itirazi kayıtlarla kar
şı çıkan arkadaşlarımız şayet bâzı hususla
rın Meclis gündemine girmesi lâzmıgeldiği hal
de getirilmediği noktasında iddia içinde ise
ler bunun da yolu vardır, hattâ Başkanlık Di
vanı üyeleri hakkında bu Meclis Başkanından 
Divanı teşkil eden diğer üyelere kadar sâridir. 
Bu yoldaki tutumdan dolayı bir şikâyet varsa 
bu gerek Divanda, gerek Meclis önünde hor 
zaman için dile getirilebilir, tashihi yapılabi
lir, ortaya, konulabilir. 

Bu bakımdan mevzu üzerinde İm kadar 
hassas ve menfi neticeler verecek şeklinde bil" 
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BAŞKAN — Sayın Talât Ivöseoğlu, buyuru
nuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde İçtüzüğün en ideal mad
delerinden bir tanesidir. Tamamen objektif
liği ve Meclisin saat gibi çalışmasını sağlar, hiç
bir şüpheye meydan vermeyecek şekilde nasıl 

düşünce (ile hareket edilmeye lüzum olmadığı 
kanaatindeyiz.' 

Burada bir hususu daha zikretmek duru
munda olacağım: Bu madde İçtüzük teklifi ile 
Komisyon değiştirisi, arasında bir .kelime fark 
ile getirilmiştir. O yönden aynen kabul edil
miş Ş'ckdiyle belirtilmemiş ve ayrı ayrı metin
ler halinde yer almıştır. Bu da teklif olarak 
ıgelen 66 ncı madde ve şimdi görüşmekte ol
duğumuz 52 nci maddenin 2 nci fıkralarıdır. 

Teklif olarak gelen 66 ncı maddede; «Ge
len kâğıtlar Meclisin toplantı günleri yayın
lanır ve tutanağa eklenir.» Görüşülmekte olan 
ve değişiklik getiren 52 nci maddenin yine 2 
nci fıkrasında; «Gelen kâğıtlar Meclisin top
lantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir. 

Teklifte yayınlanma mevzuu vardır, bura
da dağıtılma mevzuu vardır. Dağıtılma ya
yın olmadan yapılamayacağına göre buradaki 
yayınlanma hunun içindedir. Yayınlanma ise 
dağıtılmayı içine almadığına göre bu bakım
dan «dağıtılır» şeklindeki değiştir! milletve
killerine ve ilgililere durumun daha açıkça 
belirtilmesi yönünden ve muhakkak surette 
dağıtıma tabi tutulacağını belirtmesi yönün
den (Çünkü yayınlanır ama çoğu zaman habe
rimiz olmamıştır deniliyor ve birtakım mevzu
ların müzakereleri bunun daha evvel basüıp 
'dağıtılması ile ilgilidir ve bundan haberimiz ol
madığı yolunda gruplar olarak veya ferden 
milletvekili eni olarak itirazlar olabilir) bu iti
razları önlemek yönünden bu hususta hassa
siyet gösterilmiş ve böylece sadece yayınlan
makla kalmayıp bunun dağıtılacağı ciheti de 
belirtilmiştir. 

Bu yönü. ile getirilen gerek teklif ve ge
rekse Komisyonun yapmış olduğu değiştin 
isabetlidir ve bu maddenin: bu şekliyle kabu
lünün-yerinde olduğu kanaati içindeyiz. 

Demokratik Parti Grnibu olarak saygıları
mızı sunarız. 

http://bendeniz.ce
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çalışılması gerektiğinin ilmî bir usule bağlanma
sını sağlayan en ideal maddelerinden bir tanesi
dir. 

Hangi evrakların gelen evraklar arasına alı
nacağı yazılı. Tarif etmiş; şüphe yok. Ne di
yor? «Gelen evraklara neler alınır.» Kanun 
teklif ve tasarıları, resmî tezkereler ve komis
yon raporları ile soru genel görüşme, Meclis 
araştırması ve gensoru önergeleri gelen kâğıtlar 
listesine girer. Tadadî. Bunların dışında hiçbir 
konu gelen evraklara girmez. 

Bunun dışında, gündeme hangilerinin alına
cağı ; yani komisyonlarda . hazırlanan raporlar 
v. s. gensoru, Meclis araştırması gibi gündeme 
giren konular ayrıca gösterilecektir. Hiçbir 
şüpheye meydan vermemek için bunların geliş 
günleri gösterilmiştir. 

Şimdi insaf edelim yani; bu kadar ideal bir 
madde üzerinde ithamında ilerisinde, şüphe ile, 
verilen önergeler bu Meclise getirilmez şeklin
de «bir şüpheye, tereddüte yer verilmesi, aklı
mızın kenarından dahi geçmesi doğru değildir. 
Çünkü, bu tamamen ilmiliği ve objektifliği sağ
lamıştır. Hangi tarihte verilmiştir? Gelen kâ
ğıtlarda takibedersiniz; eğer verilmemişse he
men çıkarsınız Başkanlığa, dersiniz ki, «Ben şu 
önergeyi filân gün verdim; gelen evraklarda 
yoktur», diyebilirsiniz. Takip etme imkânınız 
var. Bırakınız haksızlıkları, bırakınız art dü
şünceleri, hataları dahi önleme imkânı var. 
Hangi komisyona verildiğini takibedersiniz; gün
deme girmişse sırasını bilirsiniz ve o Meclisin 
en ideal bir şekilde çalışmasını sağlayan bir 
şekli görürsünüz.. Bu bakımdan, hiç şüphe ve 
tereddüt etmeden, ideal olan bu maddeyi olduğu 
şekilde kabul etmenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı. 

AHMET BüLDANLI (Muğla) — Bu mad
de üzerinde yeteri kadar konuşuldu Sayın Baş
kan. 

M. ORHAN DAUT (Manisa) — Gelen ev
rak maddesi bu kadar sürerse. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var 
ama yeterli sayıda üye konuşmadı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; burada benden önce konu
şan sayın arkadaşlardan birisi, gelen kâğıtları 
tarif etti ve madde madde okudu. Nedir gelen 
kâğıtlar? 

Şimdi, o kadar bariz ki bu; izah ediyorum, 
Benim bundan evvelki serzenişlerim haklı mı
dır, değil midir, çok bariz. Başkanlığa gelen 
kanun teklif ve tasarıları, resmî tezkereler ve 
komisyon raporları ile, soru, genel görüşme, 
Meclis araştırması ve gensoru önergeleri gelen 
kâğıtlar listesinde yayınlanır. Nedir gelen kâ
ğıtlar? Nasıl çalışır bir parlamenter; yazar bir 
önerge yahut kanun teklifi, götürür Kanunlar 
Müdürlüğüne; partili ise götürür kendi partisi
nin grup yönetim kuruluna; yahut gelen ev
raka... Bu evrak oradan Kanunlar Müdürlüğü
ne sevk edilir. Nedir bu? Bir parlamenterin 
siyasal görevlerini yapmak prosedürüdür. 

Ne olur bu kâğıt? Otomatikman, şu okudu
ğum maddeye göre, bu parlamenterin anayasal 
hakkına göre, faaliyeti gelen kâğıtta yer alır. 
Ondan sonra Başkanlık bu hususları gelen kâ
ğıtlarda ne yapılması lazımsa, hangi komisyona 
gönderilmesi lazımsa, nereye havale edilmesi la
zımsa, onu oraya havale eder. Ya da verirsi
niz Meclis araştırma önergesini; genel evraktan 
Meclis Başkanlığına gider; Meclis Başkanlığı 
Anayasada gösterilen günde onu burada oku
tur. 

Soruyu sorarsınız; dediğim gibi aynı şekilde 
«Bakanlığa gönderilmiştir.» der yazar. 

Muhterem arkadaşlar, bu şimdi burada ta
mam. Anayasaya göre parlamenter faaliyetin 
açık uygulanış şekli. Bugüne kadar da olması 
lâzımgelen şekli. Peki, şikâyet ediliyor ya bir
takım spekülâsyonlar, istismarlar oluyor diye. 
Bunu nasıl önleyeceğiz ? Burada başlıyor şimdi; 
çünkü bundan evvel uygulamaları oldu, zabıt
larda var. Bu madde olmadan uygulandı şah
sım üzerinde. Şimdi o hukukî hale getiriliyor 
burada. Açık. 

«Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu 
listede belirtilir.» 

Ha, şimdi burada anlaşılıyor. Demek ki, ver
diniz genel evraka önergenizi. Verdiniz Mec
lis Başkanlığına araştırma önergenizi, gitti Baş
kanlığa. Başkanlık bu cümleyle, isterse bunu 
Meclise sevk ediyor. Açık bu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hiçbir su
rette yoktur ve şimdiye kadar olmamıştır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Bir dakika efen
dim, konuşacağım; tabiî siz de «değildir» diye
bilirsiniz. 
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Meclis faaliyetine giren bir unsur bu gelen 
kâğıda yüzde yüz zaptolunur. Bu tutanak
tır. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tamam. 
ICELÂL KARGILI (Devamla) — Bu tuta

naktır efendim, gelen kâğıda verildiği tarih, 
sevk edildiği yer zaptolunur. Burada ne söy
leniyor? Demek ki bir kısım şeyler bu gelen 
kâğıda girmiyecek. Ne girimeyecek ? Var. Ne 
diyor? «Bunlardan Genel Kurula sevk edilen
ler bu listede belirtilir.» Demek ki Genel Ku
rula sevk edilmeyenler olacak. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
misyona gidenler var. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Gayet ta
biî, komisyonlara gidenler var. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Efendim, 
komisyona giden de gelen kâğıda girer. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Gider ama 
burada görüşülecektir yine. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Efendim 
bunu izam etmeyelim; gelen kâğıdın anlamını 
biraz evvel anlattım. Gelen kâğıdın tarifini de 
yaptım Mecliste. Komisyona gittiği belirtilir. 
Nerede belirtilir? Gelen kâğıtta belirtilir. Ge
len kâğıda girmeden komisyona sevk edilmez. 
Herhangi bir kanun teklifi bu gelen kâğıda gir
meden komisyona sevk edilemez; vâki değildir. 
Bu gelen kâğıda zaptedilecek, ondan sonra ko
misyona gidecek. İşlem parlamenter işlem ol
maz ; hükümsüzdür sizin verdiğiniz; sevk edilin
ceye kadar dilekçedir. Ne zaman hukuken par
lamenter faaliyetin içine girer? Gelen kâğıdın 
içine girdiği zaman. Bana gelen kâğıda yazıl
madan komisyona verilen bir tek kanun teklifi 
gösterin, o zaman her söylediğinize hak vere
yim. 

Bu gelen kâğıda ne girmiyor; onu araştıra
lım şimdi. Diyorum ki, komisyona gitmesi için 
bu gelen kâğıda girmesi şarttır. Parlâmento 
tarihinde yok bunun aksi. Ne sevk edilmeye
cek? Söyliyeyim ben? Verdiğiniz soru, ver
diğiniz herhangi' bir önerge nasıl girmez gelen 
kâğıda? Başkanlık der ki, «Biz bunu münasip 
görmüyoruz.» Bu yetkiyi de veriyorsunuz Baş
kanlık Divanına Anayasaya aykırı olarak. Sevk 
edilmeme kararıni kim verecek? Bunlardan 
Genel Kurula sevk edilenler bu listede belirti
lir.» deniyor. Kim sevk edecek, kim sevk et-

I meyecek? Ne sevk edilecek, ne sevk edilmeye
cek? Hangi sebebe göre sevk edilecek, hangi 
sebebe göre sevk edilmeyecek?.. 

M. ORHAN D AUT (Manisa) — Olur mu 
Kargılı olur mu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, zapta geçmesi bakımından söyle
dim. Siz de buradan her türlü söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı maddeyi anladığı 
şekliyle izah ediyor efendim; öyle kabul ediyor
lar. Müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu benim 
anladığım şekildir; muhakkak sizin anladığınız 
şekil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben burada fevka
lâde hassas, önemli ve hiçbir müessese, merci, 
neden belirtilmeden nedir sevk etmemenin ge
rekçesi? Anlattım size, Sayın Başkan burada 
konuştu, başka arkadaşlar konuştular. Bariz 
olarak nasıl sevk edildiğini söylüyorum; bir tek 
örnek gösterin diyorum. Peki, gelen kâğıtlara 
ne girmeyecek; niçin girmeyecek; girip girme
mesine kim karar verecek ve nasıl bir husus 
Genel Kurula kim tarafından sevk edilmeye
cek? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sonuçlandırı
nız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sanuçlan-
dırıyorum. 

Ben zannediyorum ki, bundan daha güzel, 
bundan daha açık ve seçik, bundan daha tutarlı 
bir anlatım olamaz. Bu cümledeki kastı bu iza
hım açıkça ortaya koymuştur. Bundan başka 
bunun izah şekli yoktur; hiçbir türlü anlıya-
mam. Bu, Başkanlığa, hoşuna gittiği önergeyi, 
hoşuna gittiği kanun teklifini Genel Kurula sevk 
eder ve komisyona sevk eder bunu gündeme alı
rım... Alınmazsa zaten onun hiçbir hukukî kıy
meti yok, sana dilekçe olarak iade edilir. Ol
muştur. Bu şimdi hukukî hale geliyor. İstedi
ğimi sevk etmem.. Kim sevk etmez? Başkan -
«Celâl Kargılı tarafından verilmiş... Sevk etmi
yorum, Genel Kurula vermiyorum. Gelen kâ
ğıtlara sokturmuyorum.» Niçin?. Açık işte, 
«İçtüzüğün şu maddesine göre sevk edilmez. Ben 
sevk etmemeye karar veriyorum.» 

Sayın arkadaşlar, ben bu hususta şu veya bu 
art niyetle değil, bir değerli arkadaşımın ortaya 
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attığı husus üzerinde konuşmak için söz almış
tım. Kendilerinin, benden çok daha açık bir 
şekilde izah etmeye çalıştıkları bir hususu dile 
getirdim. Zabıtlara da geçmiştir. 

Sayın Komisyonun bu anlattığım tarzda bir 
açıklık getirecek hiç kimsenin parlamenter fa
aliyetinin hiçbir kimse ve hiçbir merci tarafın
dan kısıtlanmamasını temin edecek şekilde mad
deye açıklık kazandırmasını önerir, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

Sayın Başkanlığa 
52 ııci madde aydınlanmıştır. Kifayeti arz 

ve teklif ederim. 
'Konya 

Baha Müdcrrisoğlu 
BAŞKAN •— Kifayeti müzakere takririni 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 ııci madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 52 ııci maddesinin ilk fıkrasının ilk 

cümlesi dışındaki bütün cümle ve fıkraların 
maddeden çıkarılmasını öneriyorum. 

îçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN —• Bir önerge daha var efendim. 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 52 nci maddesinin 2 nci cümlesi; 
«bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu lis
tede ayrıca belirtilir» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in takririni tek
rar okutup Komisyondan sorup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(İçel Milletvekili Turgan özgüner'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, takririnizi izah 

etmek üzere buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
52 nci madde üzerinde ilk defa söz aldığım 

zaman endişelerimi belirtmiştim. Benden sonra 
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I söz alan arkadaşlarım, endişelerimi* haklılığını 
büyük ölçüde ortaya koydular. 

Şimdi arkadaşlarım, siz ne kadar iyi niyetle, 
«şu getirilmek istenen maddeye uygun tatbi
kat bugüne kadar böyle değildir» derseniz deyi
niz, şu madde böyle çıkarsa endişelerimiz haki
katen su yüzüne çıkar. 

Arkadaşlar, sarih; Başkanlığa gelen kanun 
tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komis
yon raporlarıyle, soru, genel görüşme, Meclis 
araştırması ve gensoru önergeleri gelen kâğıt
lar listesinde yayınlanır. Bitti.. Buraya kadar 
bir ihtilâfımız yok. Ancak, ne diyor?. «Bunlar
dan, Genel Kurula sevkedilenler..» Yani bir kıs
mı sevkedilemez. Sayın hemşerim Celâl Kargı
lı'nm endişesi, benim de evvelce beyan ettiğim 

I endişe haksız mı? Bir kısmı sevkedilemez. Mef
humu muhalifinden bu anlaşılır. 

Bunlardan Genel Kurula sevkedilenler bu 
listede belirtilir. Yani bunlardan bir kısmı da 
Genel Kurula sevkedilmeyebilir. Kim yetkili 
buna? Nasıl yetkilisiniz? Nasıl yetki tanırsınız? 
Tanırsanız, beraber tanıyalım, maddeye sara
hat getirin. Münakaşa edelim. Böyle bir yetki 
vermiyoruz. Vermediğinizi de söylüyoruz. Ver
mediğimizi de söylüyoruz. Ama bunun aksini 
iddia edecek bir tatbikatçı yarın birgün hakika
ten mesele olarak Yüce Kurulları meşgul edebi
lir. Bundan şiddetle kaçınmak lâzımdır arkadaş
larım. İyi niyetle kanunlar yapıldığı gibi, iyi ni
yetle de tüzük yapılıyor, ancak, şüphesiz, anla
mı çok sarih olmayan durumlarda, şüphesiz kö
tü niyetli bir divanın geleceğini söyleyemem, 
Yüce Meclisler iyi niyetli divanlar seçerler ve 
Türk Milletinin Yüce Meclisi de buna lâyıktır, 
böylesi elbette düşünülemez, ancak tatbikatta 
her anlamı taşıyabilecek; ama endişemiz istika
metindeki anlama daha ağırlık veren, şüphesiz, 
«bunlardan Genel Kurula sevkedilenler bu liste
de belirtilir» demek suretiyle de bir kısmı sev
kedilmeyebilir gibi endişemizi haklı çıkaran bir 
durumu bertaraf etmek için ya Komisyonun 
maddeyi geri alması, ya da önergemize iltifat 
edilmesi herhalde çok isabetli olur ve tüzüğün 
getiriliş esprisine yaraşır kanısındayım. Saygı
lar sunanın. 

BAŞKAN — Sayın özgüner tarafından ve
rilen önergeye Komisyon katılmadığını ifade et-

I tiler. Sayın özgüner takririni izah ettiler, öner-
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geyi oylarınıza arzediyorum, Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

(Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Değişiklik olarak bir 
«ayrıca» kelimesi teklif ediliyor. Katılıyoruz 
efendim. Daha sarahat verir, maksadımız da 
odur. 

BAŞKAN — «Ayrıca» kelimesinin eklenme
sine katıldıklarını ifade ediyorlar. 

İki «ayrıca» olduğu ifade ediliyor. Çift, yan-
yana.. Hemen alt cümlede de bir «ayrıca» var. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Efendim, şimdi, «bunlardan Genel Kurula sev-
kedilenler bu listede ayrıca belirtilir». Zaten 
teklifte de, yani İçtüzük teklifinde de 66 ncı 
maddede aynı şekilde aynı cümle mevcut. Bu 
cümleyi belirtmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon «vuzuh taşır» 
şekliyle ifade ediyorlar. Ve iki «ayrıca» mn ol
masında da bir sakınca görmüyorsunuz. 

Sayın Kubilay İmer'in vermiş olduğu öner
genin kabulü, ademî kabulü hususunu oylarını
za arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ehvenî şer. 
BAŞKAN — 52 nci maddeyi kabul şekliyle 

oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda bekleme süresi: 
MADDE 53. — Genel Kurula sevk edilen bir 

komisyon raporu veya herhangi bir metin, aksi
ne karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itiba
ren 48 saat geçmeden görüşülemez. 

Bu süre geçmeden gündeme alınması, günde
min 7 nci kısmında yer alan hususlardan birine 
öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçiril
mesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından 
gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu 
takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar ve
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili... Buyurun sayın Talât 
Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Şu husu
su belirtmek için söz aldım. Şimdi 50 nci mad
deyi Komisyon geri almıştır, mümkündür ki bu 

yedinci kısım olarak burada gösterilen madde, 
yedinci kısım olarak zikredilmeseydi belki altı 
olabilir, belki beş olabilir, o zaman bir müşkülâ
ta girebiliriz. Ya yedinci kısımdaki metni bu
raya alalım, diyelim ki «Kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler» i 
metin olarak buraya alırsak hiçbir .mahzur yok
tur. Bunu almadığımız takdirde, bu maddeyi 
bekletmiş oluruz. Bu metni buraya aynen alır
sak bu maddeyi çıkarmış oluruz, hem de kolay
lıkla çıkarmış oluruz. 

Şu hak göre, buraya şu ibareyi koyacağız 
diyeceğiz ki, «7 nci kısımdaki» ibarenin kaldı
rılarak, «kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerden birine» ibaresi
nin konulması yerinde olacaktır. Böylece 48 sa
atlik zaman geçmeden görüşme imkânı doğmuş 
olacaktır: Böylece bu madde de geçmiş olur. 

Hürmetlerimle. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Köseoğlu, ya
zılı bir önerge halinde verin, o şekilde katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, «7 nci kısım
da yer alan hususlardan»1 tâbirinin yerine «ta
sarı veya teklif» tâbirini koyuyorsunuz, öyle 
mi, efendim f 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız, önergemi yazıyo
rum, şimdi takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Maddenin 7 nci kısmında yer alan tâbir ye
rine, «kanun tasarı ve teklifleri ile komisyon
lardan gelen diğer işlerden» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — «7 nci kısımda yer alan» tâ
biri yerine «kanun tasarı ve teklifleri ile ko
misyonlardan gelen diğer işler»1 «deyiminin ko
nulmasını talebediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, «iş
lerden birine»' olması lâzım, son ibare. 

BAŞKAN — «İşlerden birine» olacak diyor
sunuz. 

Ve metinden «gündemin 7 nci kısmında yer 
alan hususlardan» deyiminin çıkarılması «ka-
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nun tasarısı ve teklifleriyle komisyonlardan ge
len diğer işler» deyiminin eklenmesi arz ve 
teklif olunmaktadır. 

Komisyon bu hususa katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Evet, Sayın Baş
kan; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususa katılıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET'AKÇALI (Adana) —Yalnız Sayın Baş
kan, «gündemin» kelimesi metinden çıkmaya
cak, «gündemdeki» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu'nun tak
ririni bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Memduh Ekşi tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
53 ncü maddenin matlabınm «Genel Kurul

da bekleme süresi»1 deyiminin, «Genel Kurulda 
bekletilme süresi» olarak değiştirilmesini öne
ririm. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — «Genel Kurulda bekleme süre
si» nin, «Genel Kurulda bekletilme süresi» ola
rak değiştirilmesi istenmektedir. Komisyon ka
tılıyor. 

Komisyon, Sayın Memduh Ekşi tarafından 
verilen önergeye katıldığını beyan etmektedir. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar. Kabul .etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi vâki tadil şekliyle mad
deyi okutarak oylarınıza arz edeceğim, efen
dim: 

«Genel Kurulda bekletilme süresi : 
Madde 53. —- Genel Kurula sevk edilen bir 

komisyon raporu veya herhangi bir metin aksi
ne karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itiba
ren 48 saat geçmeden görüşülemez. 

Bu süre geçmeden gündeme alınması, gün
demdeki kanun tasarı ve teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik 
verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hü

kümet veya esa<s -komisyon tarafından gerekçeli 
olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu takdir
de, Genel Kuru], işaret oyu ile karar verir.» 

BAŞKAN — Tamam mı efendim % 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Tamamdır, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam. 
Şu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmieyenler... Ka
bul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum. 
(Teşekkür, tebrik ve temenniler : 
Madde 54. •— Tebrik, teşekkür, takdir ve 

temenni gibi hususlara dair yazılar ye telgraf
lar ilân tahtasına asılır ve tam veya özet yahut 
sadece zikredilmek suretiyle zapta eklenir. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerektire
cek haller Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen Sayın Ekşi, buyurun. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 54 ncü madde her ne kadar 
bütün açıklığı kendi bünyesinde toplamakta 
ise de, ben şahsen bu konuda endişe hissettiğim 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

İkinci fıkrada «Gıenel Kurulun saygı duru
şunu gerektirecek haller, Başkanlık Divanınca 
kararlaştırılır»' denilmekte ve Genel Kurulun 
saygı duruşunu gerektirecek hallerin saptan
ması hususunu sadece Başkanlık Divanına ver
mektedir. Birinci endişem, Başkanlık Divanı 
tâbirinden, oturumu yöneten Başkanlık Divanı 
mı, yoksa bütün Divan üyelerinin iştirak ettiği 
Başkanlık Divanı ma? Ki, bunda tabiî benim 
anladığım bütün Divan üyelerinin iştirak ettiği 
Başkanlık Divanı kuruluşudur. 

Bunun, Sayın Komisyon tarafından açıklan
malını istirham ediyorum, bir. 

ikincisi de, âni bâzı hâdiselerde Başkanlık 
Divanının toplanmasına müddet itibariyle im
kân olmayabilir. Genel Kurulda üyelerden her 
bir arkadaşımızın o anda teklifi üzerine Genel 
Kurul yine saygı duruşunda bulunma hususunu 
karara bağlayabilir. 

Bu imkânın üyelere de tanmabilmesi için 
maddenin bu kısmının, «Genel Kurulun saygı 
duruşunu gerektirecek haller, üyelerden her bi
rinin teklifi üzerine Genel Kurulca veya Baş-
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kanlık Divanınca kararlaştırılır.» şeklinde ted
vin edilmesi için bir önerge vermiş bulunuyo
ruz. 

Bu hususa iltifat buyurmanızı saygıyle rica 
ederim. 

BAŞKAN — ISayın Komisyon Başkanı Ak-' 
çalı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Bu maddenin gerekçesi 'kâfi derecede açık
tır. Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz etmek 
üzere bu maddenin gçrekçesini okuyorum;. 

«Millet Meclisinin saygı duruşunda bulun
ması önemli bir hâdisedir. Alelacele verilmiş 
önergelerle Yüce Meclisin emrivakilerle karşı
laşmaması için Meclisin saygı duruşunda bulu
nacağı haller Başkanlık Divanının kararma 
bağlanmıştır. Başkanlık Divanının, Millet Mec
lisin ne gibi hallerde saygı duruşunda buluna
cağının düzenleyici nitelikte kararlarla önceden 
belirtilmesi yerinde olacaktır.» 

Meselâ : Meclisin herhangi bir mevzuu gö
rüştüğü anda, acele hallerde anlaşılmayan bir 
önerge verilerek Yüce Meclisi saygı duruşuna 
davet etmek ve Yüce Meclisin saygı duruşunu 
temin etmek, Yüce Meclisin mehabetiyle kabi
li telif değildir. Komisyonumuz kanaatine göre. 
Bu mühim bir hâdisedir. Başkanlık Divanı, da
ha önceden vereceği düzenleyici kararlarla, me
selâ diyebilir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ölümü halinde Yüce Meclis saygı 
duruşunda bulunabilir, filân için bulunabilir, 
Reisicumhurlar için bulunabilir gibi düzenle
yici kararlar verilir. Bunun dışında verilecek 
saygı duruşu önergelerinin de Başkanlık Diva
nında önceden tezekkür edilip ondan sonra Ge
nel Kurula getirilmesi lâzım gelir kanaatinde 
bulunmuştur. Komisyon da onun için değiştir
miştir bu maddeyi. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım ; 
Sayın Komisyon Başkanı, sayın üyeler ara

sından verilen önergelerle Başkanlık Divanını 
'bir saygı duruşuna götürmek bazen Memlisin 
mehabetine aykırı düşer şeklinde bir deyimde 
hulunmasaydı ben söz almazdım. Yanlış anla
madıysam zabıtlara da böyle geçti, böyle söyle
diler. 
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Arkadaşlarım; Yüce Meclisin herhangi bir 
üyesinin verdiği bir önergenin Meclis mehaibe-
ıtine aykırı düşeceğini iddia etmek, öncelikle bü
yük bir iddia ve gereksiz bir iddia. Yüce Mecli
sin saygı değer üyelerinin hepsi Yüce Meclise 
Yüce Millıeltin reyi eriyle gelmiştir, onların rey
lerinin, omların reyleri istikametinde çalışıtığı 
asıldır ve burada herhangi bir önerge şüphesiz 
Millet Meclisinin melhaibetine aykırıdır şeklinde 
ibir deyim, milletin seçtiği üyelere büyük büıh-
Itan olur. Bu kasıtla söylememiş olsa da !bu şekil
de anlaşılır, şüphesiz ıgerekli hir deyim değildir 
arkadaşlar. 

Bunu böylece saptadıktan sonra şunu belirt
mek lâzım. Arkadaşlar, sayıır arkadaşımın de
min belirlttiği hususta 'ben de endişeliyim. Sade
ce Başkanlık Divanına bunu bırakmak yeter 
mi? Ee, şüphesiz Başkanlık, gerektiğinde, ken
disi gerekli gördüğü zaman bir karar verip Yü
ce Meclisi saygı duruşuna davet edecektir. An
cak, Sayın Başkanlık Divanının da göızünden 
kaçan ve saygı duruşunu ıgerekli kılan hiç hal 
olmaz mı? Ve bir endişe mi var Yüce Meclisin 
bir üyesinin saygı duruşuna davet etmesi husu
sunda? O zaman çıkarılacak kanunların, verile
cek oyların tümünde bir tereddüt var delmek ki, 
ıbütün tasarılarda, tekliflerde Yüce Meclisin rey
leri değer taşıyor da bir saygı duruşuna tekli
fin, şüphesiz oylanmak suretiyle Meclisin me-
halbetine aykırı düşeceği nasıl iddia edilelbilir? 

Arkadaşlarım, Ibunu, arkadaşımın dediği ıgi-
bi hem. Başkanlık Divanına, hem de Yüce Mec
lise bırakmak şüphesiz en gerekli hareket olur 
ve bu şekildeki bir önergeye iltifat da çözüm 
yolunun en ıgüzelidir kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurunuz efen

dim. 
BURHANETTtN ASUTAY (İzmir) -^ Sayın 

Başkan, ben de söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Yazdım, 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bu madde üzerinde arka
daşlarımın oritaya koyduğu sakıncalara ben de 
katılıyorum. 

İki noktada hassas bir madde olduğuna ka
rar veriyorum. Bir defa, sayın Sözcü, Başkan
lık Divanı kastından oturumu yöneten Başkan
lık Divanı mı yoksa genel anlamda Başkanlık 
Divanı mı\ kastedildiğini belirtmemiştir. 
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' Oerek oturumu yöneten, gerekse genci an
lamda Başkanlık Divanının vereceği karar daihi 
'olsa, bu bir anda verilebilecek bir karar değil
dir. Bir ıOİay oldu, acı bir olay, elim bir olay ve 
tam Genel Kurulun toplantı arında oldu. Du
yuldu, radyolarıda yayınlandı; ,e, bu sırada tara 
•o anda bunun saygı duruşunda durulması, saygı 
duruşunun anı da çok önemlidir, zamanı önem
lidir, zamansız saygı duruşları önemini kaybe
der, anlamını kayibeder. Bir olay olmuş, çok bü
yük bir olay, yirmi gün sonra Meclis saygı du
ruşunda bulunmuş. Biraz evvel söylediğim gibi 
•toplantı halinde bir olay oldu, çok büyük bir 
'olay, elim, acı bir olay. E, o gün Başkanlık Di
vanı toplanacak, hangi1 Başkanlık Divanı, otu
rumu yöneten Başkanlık Divanı mı, genel an
lamda Başkanık Divanı mı? Nerede toplana
cak? Fikirler serd 'edilecek, Genel Kurul toplan
tısında bekletilecek... 

bunun yapılması lâzımdır. Eğer belirli değilse, 
Başkanlık Divanı hangi konini arda saygı durıı-
şu yapılmasına karar verecek Yani Başkanlık 
Divanı bumu tespit ederken hanıgi •ölçüye ıgöre 
hareket edecek? Genel Kurul burnu tespit ede
mezse Başkanlık Diıvanı nasıl tespit edecek? Ge
rekçede böyle söylüyor. Ben de dıiyorum ki, 
Başkanlık Divanına verdiğimiz bu yetkiyi Ge
nel Kurula verelim ve tespit edelim. Kendileri 
«hanıgi konularda saygı duruşunda bulunıılaca-' 
ğını Başkanlık Divanı tespit eder» diyorlar. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bıu söylediğim 
konuyu sadece Başkanlık Divanınla bırakmanın, 
doğuracağı sakıncaları, çok ölmeklerle anlata
rak zamanınızı almak istemiyorum ama, her 
halde gerek arkadaşlarımın, gerek benim orta
ya koyduğum nedenlerle bu hususun da tam ve 
tutarlı bir şekilde tespit edilmesi ve Tüzüğe 
(konması gerekir. Çünkü biraz eivlvel söyledim, 
bu, içtüzüğü biz bir yıl, bir dönem için yapmı
yoruz, uzun yıllar için yapıyoruz. Bir İçtüzük 
değişikliği bilmem kaç senede ilk defa görüşü
lüyor şu Meclislerde ve belki bilmem kaç sene 
sonra tekrar görüşülecek. Yapacağımız bir ak
saklık, yapacağımıız bir sakatlık, alacağımız ak
si bir karar, hissi karar uzun yılları etkileye
cektir. 

Bu nedenle sayın Komisyonun, (gerek arka
daşlarımın, gerek benim /ortaya koyduğumuz 
nedenleriıı ışığı altında bu maddeyi de Komis
yona ıgeri alarak, Meclisin görüşünü tam anla
mıyla yansıtanı, hiç eksiksiz bir noktaya haliiğ 
teltmesini temenni eder Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Meivlüt Yılmaz, büyü
mün. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Saym 
Başkan, muhterem Milletvekilleri, 

Bendeniz İçtüzüğün kâmil bir şekilde çık-
iması hususunda gayret gösteren Anayasa Ko
misyonu üyelerine, başta sayın Komisyon Baş
kanı iolmak kaydıyle, teşekkürü bir vazife bil
mekteyim. 

'Bendemiz, teşekkür, tebrik ve temenniler 
başlıklı 54 neü madde üzerinde ıgörüşlerimi arz 
etmek üze're huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maddede deniliyor ki, «Tebrik, teşekkür, 
takdir ve temenni gibi hususlara dair yazılar ve 
telgraflar ilân tahtasına asılır ve tam veya özet 

Arkadaşlar, bu çok yanlış bir prosedür olur. 
-Bunun ötesinde, biraz evvel arkadaşlarımın söy
ledikleri hususlara katılıyorum: Parlâmento 
üyesi herşıeye, her üye her inandığı şeyi ortaya 
koymaya, her saygı duyulması lâzım geldiği hu
susu belirmeye haklıdır, ila, Genel Kurul say
gı duyulmasına karar verir, vermez, o da Ge
nel Kurulun hakkıdır. E, siz en önemli bir me
selede Genel Kurulun dışında sadece Başkanlık 
Divanına bir yetki veriyorsunuz. Bunun sayısız 
sakıncaları vardır. Uzatmadan söyleyeyim Kal
dı ki, gerekçede hangi hususlarda Başkanlık 
Divanı saygı duruşunda bulunulacağını bir dü
zene kor şeklinde bir husus (okudu saym Sözcü. 
E, isimdi içtüzükte yok bu. Her hafta değişebi
lir bu iş. Bir başkanlık divanına göre şu daya 
saygı duyulması lâzım ıgelir, öbür başkanlık di
vanıma göre bu olaya saygı duyulması Hâizim ge
lir. Ee, bu,* Genel Kurulun onayından da geçmi
yor. Yani hanıgi hususlara saygı duyulacağına, 
saygı duruşunda bulunulacağının takdirini, Ge
nel Kurulun onayından -geçmeden, Başkanlık 
Divanına veriyorsunuz. E, Başkanlık Divanı bu 
yıl başkadır, 2 yıl sonra başkadır. Herkesin say
gı duyduğu, saygı duyulacak olayın tanımı da 
başkadır. Arkadaşlar, bence Komisyonun bunu, 
derhall geri alması gerekir. Genel Kurulda han
ıgi meseleler üzerimde saygı duruşu yapılacağı
nın tespit edilmesi zarurîdir. Hiç olmazsa ıgenel 
/anlamda ve belirli konularda ve sınırlı olarak 
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yahut sadece'zikredilmek'Süratiyle Bapta ekle
nir.» Buna söyleyeceğimiz, ekleyeceğimiz bir 
husus yok. 

«Genel Kurulun saygı duruşunu gerektire
cek haller Başkanlık Divanında kararlaştırılır.» 

Bu fıkradan dolayı da Komisyona teşekkür
lerimi arz etmek isterim. Senelerden beri her
hangi bir arkadaşıımız,, herhangi bir hususta ge
lişi güzeli burada bir takdir verir, herhangi bir 
zat hakkında saygı duruşunda bulunulmasını is
ter. Şimdi, buma itiraz etme imkânı da olmadı
ğına göre mecburen arkadaşlar, isteyerek veya 
istemiyerek, saygı idüruşunda bulunurlar. 

Şimdi bu düzene konulmuş, saygı duruşu 
hakkında karar önce Başkanlık Divanında ve
rilecek, loaıdan sonra burada icra edilecektir. 
Bendenizin itiraz ettiğim nokta şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, gayet samimi ola
rak konuşuyorum, içimden geddiği gibi konuşu
yorum. ifade etmek istediğim husus şudur : 
Saygı durucunun tarzı ve keyfiyeti hakkında 
Başkandık 'Divanınım da bir karara varması ge
rekir. Şimdi bizler, şu Yüce Parlâmentoda, şu 
çatımın1 altında bulunan değerli milleıtivekilleri-
nin yüzde yüzü İslâm Dinine mensup Türk Mil
letinin temsilcileridir. Burada, şu çatının altın
da hiç bir milletvekili resmî olarak gayrimüs
lim; gerek Hıristiyan ve gerekse Yahudi dini
ne mensup değildir. Bu bizim için büyük bir if
tihar vesilesidir, övünülecek bir hadisedir. 

. Şimdi bendenizin teklifi şu : iSaygı duru
şu mahiyet ve keyfiyet itibariyle şimdiki ışu va
ziyette - arız 'edeceğim yani, bildiğim ve bu ki
taplarda yazılı olan bir husustur, bendenizin 
kendi kafamdan uydurduğum bir şey de değil
dir - saygı duruşu halihazırda bizim yaptığımız 
şekliyle Hıristiyanların ibadet şeklidir. Bir Hı
ristiyan putun karşısına gider, biz nasıl namaz 
kılıyorsaik, namaz nasıl bizim için bir İbadet 
usulü, şekli ve keyfiyetti ise bir Hıristiyan da 
putun karşısına gider çilerini bu şekilde yana 
bırakır, ona âdeta arzı ubudiyette bulunur. 

Binaenaleyh, şimdi bizim dinî anlayışımıza, 
dinî geleneklerimize, lslâmî geleneklerimize, 
milletimizin anlayışına aykırı olduğundan bu 
saygı duruşu için bendeniz bir takrir hazırla
dım, şimdi Başkanlık Divanına sunacağım, Baş
kanlık Divanı böyle bir karara varırken bizim 
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takririmizde bahsettiğimiz hususları nazarı iti
bara adsın demekteyim. 

Muhterem Milletvekili arkadaşlarımdan is
tirhamımı, takririmize iltifat buyurmalarıdır. 
Burada sözümü keser saygılarımı takdim ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tadat KJöseoğlu, buyuru
nuz efendim. 

TUKHAN ÖZGÜNER (İçel) — Takriri bir 
okusunlar da görelim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Başkan-
' lığa takdim ettim efendim, şimdi okurlar. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, bu maddede hassas bir konu 
var. Şimdi saygı duruşu; Yüce Meclisin hangi 
konularda saygı duruşunda bulunacağı ciddî 
bir konudur. Bunu takrirlerle sağlamak... Bu
nun âni olaylar karşısında Mecliste Başkan ta
rafından sağlanması mümkündür. 

Ancak, bu konunun Başkanlık Divanında 
bir esasa bağlanması şarttır. Hangi konularda 
Yüce Meclis saygı duruşunda bulunur? Ya bir 
talimatla, ya bir takım tadadî şekildeki tespit
lerle bir karara bağlanması zaruridir. 

Şimdi Başkanlık Divanı, Meclisin hangi ko
nularda, hangi hallerde, ne gibi durumlarda say
gı duruşunda bulunacağını tespit eder. Bundan 
sonra görev, Genel Kurulu idare eden Başkan
lığa aittir. Çünkü Başkanlık Divanı her olayda 
toplanma imkânına sahip değildir. Bizde genel
likle Başkanlık Divanı haftada bir toplanır. Bu 
hafta arasındaki doğacak olan büyük olaylar 
karşısında bir hafta sonraki Başkanlık Divanı
nın toplanmasını beklemek yanlış olur; hâdise, 
zaman geçtiği için kıymetini kaybeder. 

Bu sebeple, maddede Başkanlık Divanının 
tespit ettiği prensipler dahilinde Başkanlığa yet
ki verilmesinde fayda vardır. Her önergenin, 
her saygı duruşu önergesinin muameleye kon
ması da sakıncalıdır. Burada Başkanlık Divanı
nın, Başkanlığın çok geniş takdir hakkı olması 
gerekir. 

Şimdi düşünelim: Bir olay oldu; talimata 
aykırı bir önerge verildi. Bu önergenin okunma
sı ve karara bağlanmasında, eğer tersine bir 
karar verilirse ne olacaktır? İki talebe boğul
muş veya herhangi bir tren altında kalmış, böy
le bir kaza olmuştur. Buna benzer başka bir 
olay olmuştur. Bunu tespit eden talimatın dışm-
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da bir hâdise olarak telâkki edilmesi lâzım, 
bir önerge verilmiştir. Her önergenin Başkan ta
rlamdan Meclise sunulması da doğru değildir. 
Aksine bir karar çıktığı takdirde radyolar söy
leyecektir: Şu şekilde verilen bir takrir redde
dilmiştir ve Meclisin -ciddiyetle- demeyelim fa
kat manevî şahsiyetine en ufak bir gölgenin düş
memesi bakımından, böyle bir takririn, yani 
herhangi bir saygı duruşunda bulunma takriri
nin, mutlak surette Mecliste okunarak bir ka
rara bağlanması şeklindeki görüşlerin, doğru 
olmadığı kanaatindeyim. Bu konuda Başkanlık 
Divanı, Başkanlık yetkili kılınmalıdır. Ama ne 
ile yetkili kılınmalıdır? Başkanlık Divanının; 
ki esas, Anayasanın tarif etmiş olduğu partiler 
oranındaki kurulan bütün partilerin faaliyet
lerine eşit şekildeki orantıda katıldığı Başkan
lık Divanının tespit ettiği anaprensipler da
hilinde, Başkanlığa yetki verilmeli ve bu yetki
sini kullanmalıdır. 

Bu bakımdan, maddede bu şekilde bir deği
şiklik yapılması Komisyonca uygun görüldüğü 
takdirde, ya komisyon maddeyi geri alsın veya 
bir metin yapsın, veyahut bir takrirle bunu dü
zeltsin. 

«Başkanlık Divanının tespit edeceği talimat 
dahilinde, Başkanlığın yetkisi olmalıdır.» Çün
kü, Başkanlık Divanı haftada bir toplanıyor. 
Bu aradaki hadiseler k'arşısmda, Başkan yetkisi
ni kullanabilmeli ve gelecek olan önergeleri oya 
sunmakta veya takdir hakkını kullanmakta yet
kili kılınmalıdır. Böyle bir değişiklik olduğu 
takdirde, maddenin idealine daha çok kavuşmuş 
olacağı kanaatmdayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Saygı ıduruşu ikararla olmaz. Millî iradeden 
geçmiş yüce bir kişinin ruhunu taziz için ya
pılacak saygı duruşu ve bu saygı duruşunu bir 
önergeye, bir karara bağlamak; hiçbir yönü ile 
isabetli değildir. O gün, Yüce Mecliste 400 mil
letvekili olduğunu tasavvur 'ediniz. Bunun 201'i 
verilen önergeye «evet», 199'u «hayır» dese; 
saygı duruşu yapılacak, ama bu yüce kişinin 
-haysiyetiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bir bayrafe ne zaman yarıya indirilir! Bu 
husus kanunla tespit 'edilmiştir. Her ölene bay
rak: indirirsek, netice almak mümkün değildir. 
'Saygı duruşunu klişe etmeye kimsenin hakkı 
yok. Yolda bir otobüs kazası olmuştur ve 40 
vatandaşımız lebediyete intikal .etmiştir. Bu da, 
falanca vilâyetin sınırları içinde olmuştur. O 
^milletvekilleri kendi hemşehrilerinin ruhlarını 
taziz için bir önerge verirse, bu olay başka bir 
yerlerde muhtelif vesilelerle olursa; saygı du
ruşunun hiç ehemmiyeti (kalmaz. Yüce Meclisin 
hangi ahval ve şarta saygı duruşu yapacağı tes
pit edilmiştir. Bunu bir önerge ile bir teklifle 
yapmak, tümü ile isabetsizdir. 

Saygı değer milletvekilleri; bir önerge ve
rildiğini kabul ediniz. O önerge, Heyeti Umu-
miyenin reyiyle reddedilse ve saygı duruşu ya
pılmasa; ebediyete intikal eden bir kişinin hay
siyetini rencide 'etmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Yüce Meclis yönetmede, Yüce Meclisin bütün 
faaliyetlerini değerlendirmede yetki verdiğimiz 
Divan, hangi şart ve ahvalde saygı duruşunda 
bulunacağına'karar verir? 

Bendeniz, 54 ncü maddenin son fıkrasından 
anladığım mâna şudur: Genel Kurulun saygı 
duruşunu gerektirecek haller, Başkanlık Diva
nınca kararlaştırılır veya karara bağlanır. 
Bence burada Başkanlık Divanı; Yüce Meclisi 
idare eden, bugün bizi idare eden Başkanlık Di
vanıdır. Fevkalâde bir hâdise olmuştur. Muh
terem Köseoğlu da işaret ettiler. Fevkalâde bir 
ahval olmuştur ve o gün saygı duruşu yapıl
ması gerekir. Tüzük hükümlerine veya iç yö
netmelik hükümlerine göre, Başkanlık Divanı 
haftada bir toplanır, onun toplantısını bekle
meden, Divan saygı duruşuna karar verir. 

Nitekim .Yüce Meclisimiz, hepimizin içini 
acıtan, gözlerimizi yaşartan; Zonguldak'ta vu-
kubulan kazazede arkadaşlarımız, ebediyete in
tikal eden arkadaşlarımız için bir saygı duru
şunda bulunmuştur. 

ıSaygı duruşunu herkese, her zaıman ölçüsüz, 
bir önerge, bir teklifle yapılır hale getirirsek; 
saygı duruşu yüceliğini, ağırlığını, değerini ve 
hedefini kaybeder; yolundan şaşar ve kıymetli kü
çülür. Bu noktadandır k i ; maddede hiçbir deği-
larımızı yarışa çıkarmadan, bir ilki milletvekili 
arkadaşımız saygı duruşu için önerge verse, 
o önerge oylansa, diğerleri der ki, «Biz neden 
önerge vermedik.» 
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O halde, saygı duruşu için milletvekili arka- I 

daşlarımızm, saym üyelerimizin arasında bir 
yarış yapmak gibi bir hareketi de kabul et-
ımeımemiz lâzımdır. Onun için maddıe aynen kal
malıdır. Bayrak için ve saygı duruşu için bütün 
meseleler Divanca tespit "edilmelidir. Madde ay
nen kalmalıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, okutuyorum: 

iSaym Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince üye konuşmuş ve 

durum tavazzuh etmiştir. Maddenin yeterliğine 
(karar verilmesini rica-ederim. 

'Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Bir önerge hazır

lıyorum, göndereceğim efendim. 
BAŞKAN — Önergeler daha var efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Kifayet önerge
sinin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyuru
nuz. Yalnız kifayetin aleyhinde kalacaksınız. 

Buyurun Saym Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın rakadaşlar: 

54 ncü madde son derece masum, basit bir 
prosedür geitJirımliş olmasına rağmen; sayın Genel 
Kurul üzerinde uzun süre münakaşa etmek ih
tiyacını duydu. Bu kadar uzun süre münakaşa 
edilmesi; yeni bir usûl, yeni bir disiplin, şimdi
ye kadar Mıedlis hayatımızda cari olmayan yeni 
bir pırosedür geitlklilmiş, olmasındandır. Bâzı 
«tüzük» denmek mümkünse eğer; tüzük koyucu 
eskiden böyle bir hali öngörmemiş, bunu Baş
kanlık Divanına ve Meclis Genel Kuruluna bı
rakmıştır. Halbuki burada, disiplin altına alı
nıyor. 

Yapılan konıışımailarda, birbirinden çok fark
lı ve ayrı hususlar, bir ölçüde güçlülük ve hak
lılık payları olarak burada ifade edildi. Acaba 
bu yeterlik önergesini veren saym arkadaşımız 
bu önergesini geri almak yoluna giderek birkaç 
üyeye daha söz almak sırasında bulunan, çok 
saz sayıda olduğunu sandığım birkaç üyeye daha 
söz verseler, konuşma hakikini ihsan etmiş ol
salar bu husustaki Komisyonun da kabul edece
ğimi kuvvetle umduğumuz fikirlerimizi söyle

yebilme şansım bize bağışlasalar çok müteşekkir 
kalırım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tadil önergeleri vardır, okutuyorum. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Ko

misyona biır sual sormak mümkün mü benlim için 
efendim?.. 

BAŞKAN — Kifayetli müzakereden son
ra soıru müessesesi çalışmıyor efendim. 

Aykırılık derecesine göre önergeleri okutu
yorum efendim. 

Sıayın Başkanlığa 
54 ncü maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Memduh Ekşi 
.«Bu haller Başkanlık Divanınca hazırla

nacak olan bir talimatnamede belirtilir.» 
Sayın Başkanlığa 

54 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki bi-
'Çİımde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

2 nei fıkra : «Genel Kurulun hangi haller
de saygı duruşuna davet edilebileceği Başkanlık 
Divanınca önceden saptanır ve Meclis İç hiz
metleri yönetmeliğinde yayınlanır.» 

. Saym Başkanlığa 
54 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şeklide düzenlenmesini öneririm. 
Saygılarımla. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

«Genel Kurulun saygı duruşunu gerektire
cek haller üyelerinin her birinin teklifi üzerine 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca ka
rarlaştırılır.» 

BAŞKAN — ıSaym Memduh Ekşi, şimdi bir 
ıgenelge ile düzenlenmesini, şeklinde teklifiniz 
var, birde Geneli Kurul her üyenin ve ayrıca 
da Başkanlık Divanının şarttlığı... Bunlar birbi
rine tezat teşkil etmiyor mu? 

MEMDUH EKŞİ (O.rdu) — Talimat han-
gi hallerde saygı duruşunda bulunacağını tes
pit eder. Ancak, bir üye de teklifte bulunur, 
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Başkanlık Divanı da bu teklife uyar veya uy
maz... 

BAŞKAN — Ama o teklifi artık, yani o 
talimatnamede belirtilen hususu Başkanlık 
Divanı sureti katiyede tatbik etmesi gerekiyor . 

Talimatnamede hangi hallerde Yüce Mec
lisin saygı duruşuna davet edileceği hususu 
Başkanlığa emredilmiş oluyor. Onun dışında 
bir teklif sâdır olamaz artık. Yani-bu iki tek
lifinizde Başkanlık bir tezat görmektedir, 
onun için arz ediyorum. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
Başkanlık Divanı kararlaştıracağına göre uya
rının üyeden gelmesi hususu tezat teşkil etmez 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, ben öyle kabul 
^etmiyorum. Talimatnamede âm'ir emir olduktan 
sonra artık bu emri' ihlâl edecek ikinci bir tale
bi izafe dtımek mümkün değildir. Otomatik çalı
şacak. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN —• Tamam efendim, anladım. İkin
cisini de oya arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
•Teşekkür, tebrik ve temenniler başlıklı İç

tüzüğün 54 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederiz. 

Adıyaman Balıkesir 
Zeki Adıyaman1 Mevlüt Yılmaz 

«Madde 54 : G-enel Kurulun saygı duruşunu 
gerektirecek haller, Başkanlık Divanınca karar
laştırılır. Ancak, alacağı karar milletimizin dinî 
anlayışı çerçevesi içerisinde olmalıdır.» 

BAŞKAN — Ancak'tan sonraki fıkranın 
«Aneak»'la beraber maddeye eklenmesini teklif 
ediyorsunuz. 

Takrirleri aykırılık derecesine göre şimdi 
tekrar okutup, Komisyondan soracak, Genel 
Kurulun oylarına arz edeceğim efendim. 

I (Ordu Milletvekili Memıduh Ekşi'nin 54 ncü 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon .. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biz 
gerekçede zaten bu .esası getirdik. Prensip üti-
harıyle katılıyoruz, fakat redaksiyonuna katıl
mıyoruz. 
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Prensip itibariyle Genel Kurulun saygı duru
şunda bulunacalı hallerin daha önce objektif 
kıstaıslara bağlanması prensibinde mutabıkız. 
Ancak, bu redaksiyon şeMi maksadımızı aşıyor, 
müsaade ederseniz o çerçeve dahilinde bir for
mül teklif edelim Gıenel Kurul iltifat erttiği tak-
(tirde... 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim. Kaıtılı-
yormusunuz, katılmıyor musunuz! 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Prensibe katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Nesine katılmıyorsunuz?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Redaıksiyon şekline 
katılmıyoruz. Grenci Kurulun saygı duruşunda 
bulunacağı hallerin daha önce Başkanlık Di • 
vanınm oibje'ktif kararlarına bağlanması husu
sundaki prensibe katılıyoruz. Bunu gerekçemiz
de de belirttik. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, «Başkan
lık Divanı bir karar alacaktır, bütün milletve
killeri de bu kararı grupları vasıtası ile bilecek
lerdir. Başkanlık Divanı kararı olması hasebiy
le kararların mahremiyeti yoktur. Bu, bir nevi 
talimatname, bir nizamname malhiyeitini arz ede
cektir» buyuruyorsunuz. Bu bakımdan bu pren
sibe katıldığınızı ifade ediyorsunuz. Ama, redak-
te şekline .katılmadıklarını ifade ediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet,. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bendenizin tekli

fi ile birlikte okunursa Komisyonun görüşü de 
belli olmuş olur. 

BAŞKAN — Sayın Güley, tahmin ediyo
rum ki, sizin önergenizle Sayın Ekşi'nin önerge
si aşağı - yukarı aynı noktada birleşiyorlar. Be
yan şekli başka olduğu için ayrı ayrı oya arz 
edeceğim. Çünkü.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, benim
ki okunursa, Komisyona sormadınız, katılıp ka
tılmadığını öğreniriz. 

BAŞKAN — Siz katılırsanız eğer Meımduh 
Ekşi bey'e... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Benimki okun
sun efendim... 

BAŞKAN — Okudum efendim biraz evvel. 
FERDA G-ÜLEY (Ordu) — Okudunuz ama, 

Komisyonun katılıp katılmadığını öğrenemedik. 
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BAŞKAN — Siz katıldığınız zaman kakıldı
ğınız önerge muameleye girer yalnız o sorulur. 
Şu halde müsaade ederseniz Başkanlık bildiği 
giibi hareket etsin. 

Komisyon, takririn prensibine katıldıkları
nı fakat redakte şekline 'katılmadıklarını ifade 
ederler. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kaîbul 
edilmemiştir. 

Sayın Ferda Gül ey'in bir takririni okutuyo
rum. 

(Ondu Milletvekili Ferda Güley'in 54 ncü 
.maddenin son fıkrasının önerdiği şekilde değiş
tirilmesine dair önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon .. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, de
minki takrirle aynıdır. Yüce Meclis temayülü
nü belirtmiştir, takrire katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Meclis temayülü 
karşısında takrire katılamadıklarını ifade eder
ler. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Kabul, etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
ı(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin 54 ncü 

'maddeniin son fıkrasının yeniden düzenlenmesi 
[hakkında önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kaltılııııyorsunuz. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum.. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyamaa Milletvekili Zeki Adıyaman ile 

Balıkesir Milletvekili Mcvlüt Yılmaz tarafından 
verilmiş olan İçtüzüğün 54 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
Anayasaya aykırı olduğu için katılmamız müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Anayasanın hangi prensibine 
aykırı efendim ? 

| ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI GEV. 
DET AKÇALI (Adana) — Lâyiklik prensibine 

ı aykırıdır. 
BAŞKAN — Anayasanın Lâyiklik prensibi

ne aykırı bulunduğunu ifade ile katılmadıkları
nı beyan ettiler. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum'. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
55 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplantı günleri : 
Madde 55. — Resmî tatile rastlamadığı tak

dirde Millet Meclisi Genel Kurulu, (Salı, Çar
şamba, Perşembe günleri saat 15'00'ten 19,00'a 

{ kadar toplanır. 
Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel 

Kurul, toplantı gün ve saatlerini değiştirebile
ceği gibi, diğer günlerde ide toplantı yapılma
sına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özgü
ller buyurun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Benim 
I yazılı talebim var Sayın Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçer) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarını; 

55 nci maddenin bu çalışma günlerini ve 
saatlerini kapsayan getiriliş tarzına şüphesiz 
bir ölçüde katılmakla beraber, çalışma gün ve 

I saatlerinin biraz daha genişletilmesi iddiasiyle 
ve bir önergeyle teklifle bulunarak huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Şöyleki arkadaşlarım, resmî tatile raslaıma-
dığı takdirde Millet Meclisi Genıel Kurulu Sa
lı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 15,0ö'ten 

I 19,00'a kadar toplanır. Yani haftanın 3 günü 
15,00'ten 19,00'a kadar ki, bunun yekûnu bütün 

I hafta içinde 10 saati biraz aşıyor. Denetleme 
bakımından Yüce Meclisin şüphesiz haftanın 
bilhassa birbirini takibeden 3 gününde saat 
15,00'ten 19,ü0'a kadar 4'er saatten 3 gün ki, 
toplam 12 saat çalışnıasiyle görevini yeteri ka
dar yapamayacağını iddia etmek fazla büyük 
bir iddia değildir, hakikaten gerçeğe aykırı bir 
iddia değildir. Şu Yüce Mecliste gördük arka
daşlar, demin bâzı arkadaşlarım bir vesileyle 

I dile getirdiler. Dönemin başlangıcından bugü-
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ne kadar gündemde sırasını beklemekte, ancak 
sırasının ne zaman geleceğini hayal etımek dahi 
mümkün değil, sorular var. Gündeminde böyle
sine sorunların mevcodolduğu şu Yüce Meclisin 
bugüne kadar yaptığı uygulamadan görüldüğü
ne göre, çalışma günlerimizi aynen 3 gün olarak 
bırakalım ve günde çalışma saatini de en çok 
4 saat civarımda bırakalım demek olmaz. Bu, 
arkadaşlarım şüphesiz sadre şifa olmadı, eski 
deyimiyle. Ne oalacak? Bunu artınmak lâzım. 
Dönemin sonuna geldik; dönemin sonunda biz 
sabahtan akşama kadar 5 gün koyduk. Demek: 
ki bu, dönemlerin sonunda sıkıştırma ile yapıla-
calk. Niye bunu biz baştan biraz daha artırarak, 
4 güne çıkarmak suretiyle yapmıyoruz? Yani 
imtihana girecek talebe gibi, seçime girileceği 
sırada böyle sıkıştırarak, günde 4 saat bütün 
dönem çalışmak suretiyle seçim gününe kadar 
bir dönem içinde hakikaten ağırlık taşıyacak 
bir çalışıma yapabilecek iken, 3 sene müddetle 
bunu üçer gün, bâzı günler de ekseriyet olma
dığı zabıtlar ve kamuoyunca bilinen bir gerçek
tir, getirelim, seçim döneminde son seneye sıkış
tıralım, 5 gün ve 5 günün de şöyle 4 saat de de
ğil, sabahtan başlamak suretiyle en azından 
7 - 8 saat çalışalım. Arakadaşlanm bu şüphesiz 
hakikaten beklenen bir çalışma tarzı değil. Böy
lesine ağır bir tempo ile çalışma da fazla bir 
randıman veriyor /mu? Bunu epeyce münakaşa 
etmek mümkün. 

Geliniz şimdi, önümüzdeki uzun yıllara uza
nacak bir tüzük maddesi yaparken, buna hiç 
değilse Salı, Çarşamba, Perşembeye ilâveten bir 
Cumayı koyalım ve böylece Meclisin çalışması
nı dönem başından sonuna kadar, böyle son se
nelere sıkıştırmamak suretiyle daha ağırlıklı 
bir şekilde, haftanın 3 günü tatil 4 günü çalış
ıma şeklinde yapalım. Ama şimdiki ise, 4 günü 
tatil 3 günü çalışma tarzında. 

Denilebilir İd, Komisyon da diyecektir ki, 
Millet Meclisinin üyeleri çalışmasını sadece Mec
lisin şu Genel Kurulunda yapmazlar, komisyon
da da yaparlar. Doğru. Ancak, arkadaşlarım bu 
böyle olmasına rağmen, 4 gün şu Yüce Mecliste 
Çalışmakla biz daha iyi netice alacağımız iddia
sını kehanet olarak yapmıyoruz. Eğer bu böy
le olsa idi neden 5 gün yaptık dönemin sonunda ? 
Dem>ek ki, bu Yücıe Meclisin çalışmasının Genel 
Kurulda daha ziyade netice vereceği inancıdır 

ki, bizi devrenin sonunda, seçime giderken 5 gün, 
ama günde em az 8 saat çalışmaya getirdi. Yok
sa, komisyonlarda çalışılır, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri çalışmayı ayrıca evinde ide yapa
bilir, kütüphanede de yapabilir. Bunların çoğu 
arkadaşlar havanda su dövmek gibi oluyor. 

Yüoe Meclisin üyeleri daha ziyade çalış
masını burada yapar. Eğer bunun aksini iddia 
eden varsa neden getirdiniz bu sonuncu sene
ye, 5 gün ve günde 8 saat dediniz? Bunun ceva
bını vermek mümkün değildir. 

Bu sebeple bundan sonraki yıllarda bilhassa 
daha rahat bir çalışmaya döneımin başından so
nuna kadar gidebilmek için Salı, Çarşamba, 
Perşembeye bir de Cuma ilâve edilmesini öne
riyorum. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz madde 50 yıllık 
Cumhuriyet tarihinde üzerinde en çok istismar 
yapılan, istismar mevzuu olan, spekülatif fikir
lere imkân veren bir maddedir. Meclisimizin 
çalışma tarzını tanzim eden bir maddedir. Ma
alesef şu anda kürsüyü terkeden bir arkadaşı
mız da bâzı spekülatörlerin istikâmetinde be
yanda bulunmuştur. Uzun müdettir bir grup in
san, Parlâmentonun çalışmadığını, çalışmaların 
kifayetsiz olduğunu, milletvekillerinin Parlâ
mentoya devam etmediklerini, uzun uzun istis
mar mevzuu etmektedirler. Ben bu fikirlere iş
tirak etmiyorum. Bir milletvekili demek, mün
hasıran sıralara bağlanıp, kanun tedvin eden ve 
bu istikâmette fikir yürüten insan demek değil
dir. Parlâmentonun en büyük faaliyeti komis
yonlarda geçmektedir. Bendeniz bugün Maliye 
Komisyonunun Başkanı, Millî Savunma Komis
yonunun üyesi ve 4 geçici komisyonda da üye
yim. Haftanın hemen hemen cumartesi, pazar 
günleri hariç ve bazen de dahil 7 komisyonda 
vazife vermekteyim. Benim hiç kitap okumak, 
geçmiş zabıtları tetkik etmek, kütüphanede eser 
tetkik edip fikrimi beyan edecek hale gelmek 
ihtiyacım yok mudur? Beni münhasıran hafta
nın 4 günü, 5 günü buraya bağlarsanız, komis
yondaki faaliyetim ne netiee verir? Bir insanın 
taşıyacağı bir hamule, bir güç vardır; onun üs-
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tüne çıktığınız takdirde o insandan randımanlı 
fikir, müsmir bir faaliyet bekleyemezsiniz. 

Bakınız maddenin altında ikinci bir fıkra 
vardır. Eski İçtüzükte bulunan «Meclis günde
mine hâkimdir» fikri, şimdi Meclisten alınıp Da
nışma Kuruluna verilmektedir. Sayın arkadaşı
mın dediği gibi lüzum hâsıl olursa Danışma 
Kurulu çalışma günlerini 7 güne çıkarabilir. 
Sabahın 7'sinden gecenin 24'üne kadar devam 
etme kararı alabilir. Her gün, her zaman bu bi
zim elimizdedir ve birkaç gündür de bunu fi
ilen tatbik ediyoruz. 

Şunu söylemek istiyorum; bir milletvekili 
yalnız kanun vazıı değildir. Aynı zamanda kendi 
bölgesinin yatırımlarını tetkike, teftişe, muraka
beye de memurdur. Onun için milletvekillerine 
5 ay izin verilir; yatırım plânlarının, program
larının fizikî tatbikini, fizikî kontrolünü bizati
hi kendisi yapar. Onun için geçim bölgelerinden 
döndükleri vakit milletvekilleri kanun teklifle
riyle, sözlü sorularla, yazılı sorularla hükümeti 
murakabe ederler. Bizim kanun vazıı dışında ay
rıca bir murakabe vazifemiz de vardır. 

Bu madde milletvekillerine teşriî organda en 
rahat hizmet etme imkânını verecek şekilde 
tanzim edilmiştir. Pazartesi günü Meclis müza
keresi kaldırılmış, salıya bırakılmıştır.. Çünkü, 
uzak bölgeler milletvekilleri pazartesi günkü 
içtimaa yetişememektedirler. Meselâ İstanbul ve 
yakın illerin milletvekilleri herhangi bir sebep
le ayrılmakta, pazartesi günü gelememektcdir-
ler. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclisin 
çalışma günleri olarak kabul edilmiş, diğer gün
ler de parlamenterlerin, dediğim gibi, muraka
be vazifelerini yapmalarını, seçmenlerinin işle
rini takip etmeleri için, evet muhterem arka
daşlar seçmenlerinin işlerini takip etmeleri için 
ayrılmıştır. Bâzı çevrelerde milletvekilleri mu
akkip gibi gösterilmek isteniyor. Milletvekili; 
zayıfın, hakkını arayamayanlarm yanındadır. 
Her zaman her yerde fukaralıktan, zaruretten 
bahsedip bunu istismar mevzuu yapanlar, bir 
milletvekilinin, fakirin, âciz durumda bulunan 
bir zatın işinin takibi içinde bulunmasını kabul 
etmelidirler. İşte milletvekilinin böyle bir hiz
meti de vardır. 

Demek ki, milletvekilliği vazifesi münhası
ran bu sakafm altında oturup muayyen fikirle
ri dinlemek veya fikirleri arz etmek değil, komp

le bir hizmetin tarifi ve şümulü içine girer. Ay
rıca da vazettiğiniz kanunların tatbik şeklini 
bizatihi mahallinde görmek durumundadır. Bu 
bakımdan bu maddeyi aynen muhafaza etmek 
ve aynen geçirmek mecburiyetindeyiz. 

Bu hususta şahsî fikirlerimi arz ettim, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlul. 
Yok. 

Sayın Celâl Kargılı, buyurun. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Parlâmentoya üye seçildiğim günden itiba

ren savunduğum bir fikri, şu anda İçtüzük de
ğişikliğinde aynı konu ile iiıgili olan madde üze
rinde de savunuyorum. 

Biraz evvel bir arkadaşımın belirttiği gibi, 
- haftada 3 gün saat 15,00'ten 19,00'a kadar Mec

lis toplanır, ayrıca 2 nci fıkrada da; istendiği 
takdirde bu zaman uzatılabilir, deniyor. 

Arlkadaşllar, şimdi ülkemizin içinde bulundu
ğu şartları hepimiz biliyoruz. Ülkemizin geri 
kalmış bir ülke durumunda olduğunu da hepi
miz biliyoruz. Böyle bir ülkede tnıilletıvekili, par
lamenter insan çalışması ile, idealistliği ille ve 
fazilet örnekleriyle millete örnek olabilecek tip
te olmalıdır, yaradılışta olmalıdır, yapıda loima-
lıdır. 

Şimdi millet kendisini temsil edenlerin ge
celi ıgündüizlü - kısa bir dönemde de olsa, belirli 
dönemlerde de lolsa ıçafluştığını ıgödiüğü müddet*-
çe bir moral gücüne, bir moral kulvvetine sahip 
olur. Bunun bir örneğini söyleyeyim. Hindistan'
da Candi'nin bir zeytin tanesi ile ıgünlerind, ay
larını geçirdiğini hepiniz Okumuşsunuzdur. Ben 
size, fakir ülkelerin önderlerinin vatandaşları
ma nasıl yaşama ıgücü, nasıl yaşama morali ver
diğinin sayısız misallerini söylerim. Neden Gaaı-
di bir zeytin tanesi ile günlerini yıllar bıoyu 
(oruç tutarak geçirmiştir? Ülkesinde milyonlar
ca inssaıiıın o gıdayı dahi bulamadığını ve ıo in
sanların «Benim başkanım, benim önderim de 
benim şartlarımda yaşıyor» diye o 'güçlüklere 
rağmen yaşama moraline kavuşması için. 

Şrimdi hiz burada bir meseleyi do.ğru olarak 
•getirdiğimiz zaman bir başka arkadaş .geliyor; 
('öyile biliyoruz) efendim bu istismar konusu yâ -
pılıyor... Ama biz kimsenin az çalışmasına, sen 
isıtismar konusu yapıyorsun demiyoruız; ama 
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bir arkadaş geliyor burada şu şekilde ben gö- I 
rüyorum; bu doğrudur diyor. Onun o söylediği 
istismar konusu oluyor, onun tamamen aksini 
yapan istismar konusu olmuyor. Çalışmaya hiç 
(gelmeyen istüsmar konusu olmuyor. 

Muhterem 'arkadaşlar, parlamenterler me
murluğun bütün haklarından1 yararlanırlar; ama 
memurluğun yasaklarına asla katılmazlar. 800 
000 civarındaki memur sabah 10 dakika geç 
'geldiği zaman - yollardaki bütün (güçlükleri gö
rüyorsunuz - ceza alır. iSiz memurluğun bütün 
haklarından yararlanacaksınıız; ama memurla
ra yüklenen sorumluluklara katılmayacalksınız... 

Açık konuşuyoruz; vatandaşın milyonlarca 
derdi var. Bu milyonlarca derdin burada hal
lolması lâzım. Başka yer yok. Millet burada hal
lolacağını fcüliyor, ıonun için hepinize yüzbinler-
ce, milyonlarca sorumları iletmeye -çadışıyor. Bi
raz evvel söyledim, (gündemdeki meselelere ba
kın; hanigi arkadaşımızın getirdiği konu mille
tin meselesi, memleketin meselesi değdi?.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sonuçlandırın. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir arkadaşım burada; «Bizim 
komisyonda işlerimiz var, biz dışarıda vatan
daşların işlerini takip ediyonuz» diyor. -Şimdi 
vicdan ile söylüyorum; doğrudur. Siz o dışarı
da, sizin yanınıza .gelebilecek imkâna sahip bir 
vatandaşın işini takip etmek için ayırdığınız 
zamanı burada Meclis çalışmasına ayırsanız 
yüzbinlerin hkimetinde bulunacaksınız. Siz, tek 
tek fertlerin1 işini halletmek için verdiğiniz sa- I 
atleri burada Türkiye'nin sorunlarına ayırsanız 
o zaman şikâyet ettiğiniz konular da gelmeye
cek size. O zaman te!k tek vatandaşlar sizji ra
hatsız etmeyecek, «Benim işimi takip et» ' diye 
sizin saatlerinizi almayacak. Çünkü o zamanla-
rınuzı buraya ayırdığınız zaman o işler burada , 
kendiliğinden hallolacak. O insanlar da size 
minnet eder durumdan kurtulacak. 

Muhterem arkadaşlar, «Komisyon çalışma
larına vakit lâzım» deniyor. Genel Kumul bura
da her gün çalışır - verdiğim önerge var, sabah I 
saat 9,00'da.n 12,00'ye, öğle 13,30'dan 17;00'ye 
kadar - Bu çalışma içerisinde herkes burada bu
lunmaya mecbur değildir. Herkesin burada m e-
selesii varsa işini burada takip eder, komisyon
da meselesi varsa komisyonda işini takip eder, | 
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Meclisin kütüphanesinde işi varsa kütüphaneye 
gider. Meclisin devamlı çalışması demek, her 
igıün herfcesiin Genel Kurula (gelmesi demek de
ğildir. Zaten siz de biliyorsunuz ki, Meclise her 
gün gelenler belirdi insanlardır... 

BAŞKAN — Sayın Kangılı, bağlamamız içini 
acaba rica edebilir miyim? 

OELÂL KARGILI (Devamla) r~ Ben Türk 
Milletinin meselelerinin Yüce Parlâmentoda ön
celikle ve ivedilikle hallolması için değiştirilen 
bir içitiüzük .görüşmesinde ve temel amaç olarak 
- zapta geçmesi için her defasında söylüyo
rum . gösterilen Meclisiin ağır (çalışmaktan kur
tarılıp daha verimli çalışır hale igetirilmesi hu-
snsunda alınacak tedbirlerden başlıcasının, Mec
lislerin resmî tatiller haricinde her gün ve me
sai saatlerinde çalışır hale igetirilmesi inancını 
sıavunuyorum. 

Muhterem arlçadaşlar, bu konuda vermiş ol
duğum değişiklik önergesine iltifat ederseniz 
Yüce Me'clise millet adına teşekkürlerimi su
nar, tekrar saygılarımı iletirim. 

BAŞKAN — DP. Gmıbu adına sayın Kubi-
lay îmer, buyurun. 

DP. GURUBU ADINA M. KUBİLÂY ÎMER 
(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli milletve
killeri ; 

Burada zannediyorum ki, getirilen madde
nin müzakeresine temel (olacak fikirlerde bâzı 
yanlışlıklar gözönüne almıyor. 

Bir mevzun sadece menfî eepheleriyle değil, 
müspet ve menfi taraflarıyle ele aldığımız tak
dirde tenkidin istenilen ölçüsü yerine (getiril
miş olur. Bu yönü ile bu madde sadece seçmen
lerle temas mevzuunda Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri toplanan Meclisin haftanın diğer 
günlerinde bu Meclisin mensuplarının diğeır işle
rini görtmeleriyle ve hattâ seçmenleriyle teması ile 
ilgili olarak ıgetiirilmiş bir madde hükmü 'ola
rak kabul edilmemelidir. 

Parlamenterlerin parlamenterlik sıfatıyle 
bağdaşmayan mesele ve mevzuılarlla uğraşma
maları hususru zaten getirilecek bir kanun mev
zuudur. Bunda kimsenin şüphesi yoktur; Par
lâmentoda buna itiraz edilecek durum da ydk-
tur ; ama onlun dışındaki bir meselede bir mev
zuun bir milletvekili tarafından takibi, aslımda 
Devletin işidir. Hükümet icra iortgam olarak iş
leri iyi yürütse, lâyıkı veçhile işlemiş iolsa, va-
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tıamdaşjların yamma milletvekili veya semaıtör 
olarak bir parlamenteri almalarına lüzum hâsıl 
olmayacaktır. Köyün işi köyde, kasabanımki ka
sabada, bucağınki bucakta, iLçeniınki ilçede, ilin-
ki ilde görüldüğü takdirde bakanlıklarda da 
aynı şekilde hizmet görrüiBiir. Devlet memuru 
ayırım yapmadan hizmetini gördüğü ve Devlet 
memuru bu ayırıma gerek siyasî teşekküller, 
ıgerek idarî teşekküller taraflından zorlanmadı
ğı takdirde kanunların! herkese aynı ölçüde tat
bik edildiği bir idare sisteminde aslımda aracı
ya ihtiyaç yoktur. Bu umumî bir derttir, Dev
let mekanizmasında ayrı kanunlarla halledile
cek bir mevzudur. Bu bakımdan bunun Parlâ-
ıiruento çalışmayanına afteatmesinlim yerinde bir 
mevzu olduğu kanaatimde değiliz. 

Demokratik Parti olarak düşünüşümüz 
odur k i ; burada ımaddenin getirilişi aslında 
Meclisim iki şekildeki çalışma tarzının birbiri
ne uyduru'lmasıdır. Meclisler bir Umumî He
yet halinde, bir de bilindiği üzere kendilerine 
niyabeten toplanan ve karar veren komisyon
ları halimde faaliyet gösterilmektedirler. 

Bu teklifle Meclisin çalışma saatleri içeri
sinde komisyonların umumî olarak toplanama
yacağı hususu dereedilmiş ve hattâ aklımda 
yânîiş kalmadıysa Başkanlığın (aksine bir ka
rarı olmadığı takdirde) bu yoldaki çalışma tar
zı feabuî edilmiştir. 

Şimdi bu dürüımda ıSalı, Çarşamba ve Per
şembe günleri 3 gün Meclisin faaliyetleri Mec
lis kararıyle uzatılabilip, icabı halinde sabaha 
kadar çalışmak suretiyle toplantı yapılabilsin. 
Pazartesi, Cuma ve Cumartesi günleri komisyon 
çalışmaları yapılabilir. Bunlar Meclisin toplan
tılarına yetiştirilme durumu içerisindedir. 

Meseleyi sadece seçmenle temas ve seçme
nin işlerini takibetoek gibi mevzulara inhisar 
ettirmiş; öknak, burada hal çaresini getirmez. 
Biz meseleyi Parlâmentonun çalışma düzeni ba
kımından ele almak .'mecburiyetindeyiz. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, Devlet 
dairelerinde iş takibine bir parlamenter eğer 
mecbur oluyor, bir vasıta olarak vatandaşın 
veya seçmeninin işini takip durumda kalıyorsa, 
bunun orta yerden kaldırılması Meclisin Hükü
met ımurakabesiyle ve Hükümetin de Devlet 
mekanizmasını murakabesi ve kanunların işle
mesini temrin suretiyle giderilebilir. Bunun yo

lu ayrı, ama getirilen İçtüzük hükmü sadece 
Meclisin çalışmalarıyle ilgili husustur. 

Binaenaleyh, buradaki Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri Meclis Umumî Heyetinin 
çalışmasını 3 güne bağlamış olmak; Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma'dan alıp bu 3 gün içerisine 
getirmiş olmak, (biraz evvel arz etmiş olduğum 
Umumî Heyet çalışmaları sırasında komisyon 
çalışmaları yapıldığı takdirde, Meclis çalışmala
rının aksayacağı noktasına bağlanmalıdır. 

Nitekim burada ekseriyetle Meclisteki üye
lerin miktarı sayıldıktan sonra filân komisyonda 
şu kadar üye, filân komisyonda bu kadar üye 
nazarı itibara alınırsa, Meclisimiz ekseriyet ha
lindedir diye bâzı kararlar ve bâzı tatbikat ya-
pılagelmiştir ve olmuştur. 

O halde, Meclis Umumî Heyeti çalışırken ko
misyondaki çalışmaların olmaması ve komisyon
da çalışacak olanların Meclis Umumî Heyetine 
iştirakinin temini lâzımdır. 

Binaenaleyh, Meclis çalışırken komisyonda, 
komisyon çalışırken Mecliste gibi birtakım maze
retleri de orta yerden kaldırma yönünden ve bi
raz evvelki arz ettiğim ölçüde Meclis çalışmala
rıyle komisyon çalışmalarının aynı saatlerde ve 
ayrı günlerde yapılmasın! sağlama yönünden ge
tirilen bu teklif, bu taraıfı ile, bu esprisi ile, bu 
gayeyi gütmesiyle yerinde olmuştur. Komisyo
nun bu yoldaki getirmiş olduğu teklif yerinde
dir. Bu yönüyle Meclisin daha iyi bir çalışma 
tarzı içerisine gireceği ve Meclis çalışmalarının 
daha iyi netice verebileceği kanaati içerisinde
yiz. 

Demokratik Parti Grubu adına saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz madde, Meclisin ça
lışmaları ile ilgili olan bir maddedir. Bugün 
yalnız Türk Parlâmentosunda değil, dünya par
lâmentoları da tetkik edildiği zaman, parlâ
mentolar saat 15,00'ten, 19,00 veya 20,00'ye ka
dar çalışır. Bunun bir mânası vardır. Hiç bir 
milletvekili seçmensiz değildir. Sabahın 7,30'un-
dan saat 9,00'a kadar telefonlar çalışır, beledi
ye reisleri gelir, muhtarlar gelir, heyetler ge
lir. Bunların mahallî yol, okul, su gibi takip 
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edilecek" işleri sıraya konur, icabında öğleye ka
dar bakanlıklar nezdinde bunlar takip edilir. 

Bilâhara saat 15,00'de Meclise gelinir, Umu
mî Heyetlerde o günkü Yasama Meclisindeki 
çalışmalara iştirak edilir. • 

İkincisi; milletvekilinin yalnız Umumî He
yette değil, komisyonlarda da çalışması gereki
yor. Her milletvekili bir veya iki komisyonda 
vazife alıyor. Bunlar da asgarî haftada 1 veya 
2 gün toplanıyor, o günlerde çalışıyor. 

Bu bakımdan, milletvekillerinin-hiç bir za
man boş vakti mevcut değildir. Milletvekilleri
ni devlet memurctiyle karıştırmak doğru değil
dir. Herkesin hizmeti ayrılmıştır, ama seçmeni 
olmayan bir kimse elbetteki başka türlü düşü
nebilir. 

* Burada 1927'dcn beri. haftada 3 gün olarak 
kararlaştırılmış, Başkanlık. Divanı bunu elbet
teki haftanın diğer günlerine teşmil ediyor. 
Toplantı günlerini salı, çarşamba, perşembe ol
mak üzere 3 gün üstüste getirmek çalışmaları 
güçleştirir. Salı günü bir kanunu Umumî Heyet
te takip ediyorsunuz, çarşamba günü öğleye ka
dar seçmenler geldi onlarla meşgulsünüz, çıkıp 
Umumî Heyete geleceksiniz. Çarşamba günkü 
görüşülecek teklif, ve tasarılar vardır, onlara 
hazırlık lâzım. 

Bu bakımdan, milletvekillerinin hazırlana
bilmesi için (yalnız komisyonlarda, Umumî He
yette veya seçmenlerle değil) aynı zamanda 
teklif ve tasarılar üzerinde gidip Meclis Kütüp
hanesinde veya evinde hazırlanmak mecburiye
ti vardır. 

Bu bakımdan, pazartesi, bir gün ara veriyor
sunuz çarşamba, bir gün ara veriyorsunuz cu
ma günleri çalışmasında büyük faydalar vardır. 
O zaman Senato da tutar salı, perşembe çalışa
cağına, pazartesi, salı çalışır, bu işi kapatırdı. 
Biz Senatonun çalışmasıyle Meclisin çalışmasını 
bir araya getiriyoruz. Belki bu not tutan me
murların bir kısmı orada çalışacaktı, bugün 10 
memur çalışıyorsa, ister istemez 20 memura çı
kartmış olacağız. 

Bu bakımdan, yine haftada birer gün ara 
vererek çalışmakta fayda vardır. Bu şekilde de 
bir teklif verdim, takdir Meclise aittir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN" — Sayın Mehmet Yardımcı, buyu

run efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hemen peşinen arz edeyim ki, bu tasarının 
getirdiği günler, yani eskiye nazaran yaptığı de
ğişiklikleri şahsen tasvip, ediyorum ve daha çok 
yerindedir. Sebebi; 

Bir kere 3 gün arka arkaya müzakerelerin 
devam etmesinde şu fayda vardır; silsilei ke
lâm devam eder ve fikir silsilesi inkitaa uğrama
dan devam eder. Bu bakımdan faydalıdır. 

Şunu hemen ilâve edeyim ki, dünya parlâ-
mentolarmm bir çoğunda da bu şekilde arka ar
kaya çalışma mevcuttur. Hatta, ilâve e'tmek-
isterim, - bunu niçin söylüyorum, biraz sonra 
arz edeceğim - Avrupada haftada bir gün, iki 
gün çalışan parlâmentolar da vardır, icabettiği 
zaman davet eder (ki, o bahsi diğer) 

Bu sebeple. Kargılı arkadaşımın bir nokta
sına cevap vermek isterim. Diyorlar ki; «eğer 
biz fazla çalışırsak millete moral veririz.» 
Misal olarak ta Clandi'yi gösterdiler. O zaman 
şu fikir de akla gelebilir : Devletin bütün 
müesseseleri sabahtan akşama, akşamdan sa
baha kadar çalışırlarsa, resmî müesseseler da
hil, bunların hepsi bu surette millete şevk ver
miş olacaklardır... Ne zaman okuyacaksınız, 
ne zaman tetkik edeceksiniz, ne zaman fikir 
silsilesini insicama getireceksiniz? Kusura bak
mayın ama bu bir parça teorik, bir parça da 
hissidir. 

Bir noktaya daha dokunacağım. Dediler 
ki; memurlar çalışıyor, geldiği zaman imza edi
yor, gelmediği zaman ceza görüyor.» O halde 
ben size bir sual soracağım; bir emekli kanunu 
mevzubahis edildiği zaanan, her taraftan, «mıMet-
vekili memur mudur ki emekli maaşı mecellesini 
ortaya getiriyor» diye feryadı figanlar yüksel
diği zaman memur gözüyle bakılmıyordu da 
şimdi mi akla. geldi? Hakikatte de öyle; millet
vekili memur değildir. 

«Devlet memurluğunun her türlü, hakkından 
milletvekili istifade edecek, ama çalışana vazi
yetine gelince memur oiımayacaik.» Burada da 
bir haksızlık göze çarpıyor; bir yerde, sen dev
let memuru değilsin, diyeceksiniz; bir yerde de, 
sen devlet memuru zihniyetinde hareket ede
ceksin, diyeceksiniz. Af buyurun, tabir İni bü
yük Meclisin mehabetine yakışmayacak ama, 
mazur görmenizi rica edeceğim, milletvekilini 
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bir devekuşu mu yapacaksınız; sırası geldiği 
zaman uçacaksın, sırası geldiği zaman yük ala
caksın, diye... 

Bunlar doğru değildir, esasen hepimiz bili
yoruz; milletvekillerinin, Millet Meclisinin ça
lışmaları hakkında birçok spekülâsyonların ya
pıldığı bir sırada bir de biz kalkıp ta şu ve
ya bu istikamette fikirler serd edersek o zaman 
bize şunu derler: «Siz kendi kendinizi tenkid 
ediyor, kendinizi kendi içinizden yıkmaya ça
lışıyorsunuz, bizim ne günahımız var?» diye 
karşımıza çıkacak insanların bulunacağını da 
unutmamak gerektir. Evvelâ bir müdafai nefis 
haline gelelim. 

iSonra, bırakın ki, fıkra getirmiş, teamül de 
zaten öteden beri mevcuttur, gün olur hergün 
çalışırsınız, sabahtan akşama, gece yarılarına 
kadar; gün olur hiç çalışmazsınız veya muay
yen saatlere inhisar eden çalışmalar yaparsınız. 
Mesele ıbu. 

Ayrıca, literatürü tetkik etmek için de mil
letvekilini zamana ihtiyacı vardır. Üç günü ar
ka arkaya getirmek suretiyle, benim şahsi ka
naatimce, bir milletvekili bir kanun istikame
tinde bir literatürü tetkik etmek isterse daha 
çok zamana sahibolacaktır; Cuma olacaktır, 
Cumartesi olacaktır, Pazartesi olacaktır. Ben 
size arz edeyim, birçok memleketlerde tatil Cu
martesi başlar, hattâ Cuma akşamı başlar, Cu
martesi, Pazar, Pazartesi devam eder; kimler 
için? Devlet memurları için dahi. Bunu inkâr 
edemezsiniz, bunun için misal getirmek kolay
dır. 

Ben sözü fazla uzatmayacağım. Zaten bura
ya eski teamülden fazla birşey gelmemiştir. 
Eskiden Pazartesi, Çarşamiba, Cuma günleri idi, 
gene üç gün idi; bu sefer yine üç gün getirmiş
tir. Ama meseleyi arka arkaya getirmiştir. 
Çalışmanın arka arkaya gelmesi her bakım
dan her istikamette, biraz evvel arz ettiğim va
ziyetler muvacehesinde dahi faydalıdır. 

Bu maddenin aynen geçirilmesine iltifat 
buyurmanızı Yüksek Meclisten rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
55 nci madde üzerinde yeteri kadar sayın 

üye konuşmuş ve durum aydınlanmıştır. Konu
nun yeterliliğinin oylanmasını rica ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum1? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilm'iştir. 

Madde ile ilgili önergeler vardır, aykırılık 
derecelerine göre okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
55 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir : 

Toplantı günleri : Resmî tatile raslamaclığı 
takdirde Millet Meclisi Genel Kurulu haftanın 
her günü sabah saat 9,00'dan 12,00'ye; 13,30'dan 
17,00'ye kadar çalışır. 

İçel 
Celâl Kargılı 

Meclis Başkanlığına 

55 nci maddenin birinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini saygiyle öneri
rim. 

ılstansbul 
Mehmet Ali Aybar 

«Madde 5'5. — Resmî tatile raslamadığı tak
dirde Millet Meclisi Genel Kurulu Salı, Çarşam
ba, Perşembe, Cuma günleri saat 09.00'dan 
12.00'ye; 14.00'ten 18.00'e kadar toplanır. Ay
rıca üyeler, Pazartesi günleri saat 09.00'dan 
12.00ye ve 14.00'ten 18.00'e kadar müracaatla
rı cevaplandırmak, ya da kitaplıkta fikri ça
lışmalarda bulunmak üzere Mecliste bulunur
lar.» 

Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 55 nci maddesindeki birinci fık
ranın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

•Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Madde 55. — Resmî tatile raslaımadığı 
takdirde Millet Meclisli Genel Kurulu Pazarte
si, Çarşamba, Cuma günleri saat 15.00'ten 
19.00'a kadar toplanır.» 
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Sayın Başkanlığa 
Teklifin 55 nci maddesinde söz konusu ça

lışma günlerime Cuma günün de eklenmesini 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan Özgüner 

ı'Millet Meclisi Başkanlığına 
iMillet Meclisi İçtüzüğü kanun tasalısının 

öö nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

•«Millet Meclisi Genel Kurulu Sah, Çarşam
ba, Perşemibe günleri saat 15.00ten 19.00'a ka
dar toplanır. Genel Kurul toplantı gün ve saat
lerini değilştdreibileceği gibi, lüzum gördüğü 
günlerde de toplantı yapılmasına karar vere
bilir.» 

Sayın. Başkanlığa 
5;5 nci maddenin İçtüzük teklifinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

/Konya 
jBaha Müderrisoğlu 

«Madde or), — Genel Kurul diğer günlerde 
de toplantı yapılmasına karar verebilir.;» 

(BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeler 
okunmuştur. Oya sunmak üzere tekrar oku
tuyorum. 

(tîçel Milletvekili Celâl Kargılı tun önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Cumartesi resmî tatil olmadı
ğına göre o gün saat kaça kadar çalışılacak 
Sayın Kargılı, o husus belli değil. 

Komisyon katılıyorlar mı? 
ANAYAJSA KÖMÜSYO'NU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takri

rini vuzuha kavuşturmak sadedinde buyurun 
Sayın Kargılı. 

OELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bu verdiğim değişiklik önergesine iltifat 
eden veya. etmeyen olabilir. Fakat, (ben bir nok
tadan izah edeceğim önergemi; rejim mücade
leleri zor mücadelelerdir. Bu zor mücadeleler 
içerisinde demokratik rejimin bir ülkede yer

li? . 12 . 1972 0 : 2 
: leşmesi ve onu yerleştirmıeık isteyenler kadar 

cefa, kahır, fazilet mücadelesi, ömür tüketime 
lüzumu hissettiren hiç'Mr rejim yoktur. 

.Muhterem arkadaşlarım, demokratik reji
min hepimiz müdafiiyiz. Yerleşmesini, hem 
de köklü, sarsılmaz bir şekilde yerleşmesini is-

: tiyoruz. Bunun gereğini yapıyor muyuz? Ta
biî ki, kendi kendilinizi tenkit ediyoruz İd en 

: iyiye vâsıl olabilelim. 
Muhterem arkadaşlarım, eğer tenkit etti

ğiniz ideolojik rejimler hayatını, istikbalini, 
; canını, ailesini kendi inandığı, sizin tasviıbet-
i mediğiniz yolda harcıyor, feda ediyorsa biz de 

demokratik rejimin başsavunucusu insanlar ola
rak mesailerimizi tam olarak buraya millet 
için vermekten sakınıyorsak o zaman başımı
zı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz ge-

î rektiyor. Ben millete örnek olsun, moral, cesa
ret gelsin diye birtakım meseleleri dile getir
dim. 

! Şimdi başka bir hususa geliyorum: Arka-
| daşlar diyorlar ki, ıbâzen sahalılara kadar ça-
i 1 işiyor Meclis. Bu, düzenli çalışmasını bilme

yen öğrencinin sınıfta kalmasına benzer. 
\ ORHAN CEMAL FERjSOY (İstanbul) — 
i Senin gibi. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Çalışmaz, 
çalışmaz bütün karneler boyunca. Ben o kadar 
çalışkan ve zeki insanım ki, tamı sıon hafta 
'gece gündüz bir hafta çalışır bak gör nasıl 
sınıf geçerim. Düzenli her gün işini bitinen öğ
rencinin hali başkadır, işini son aya bırakıp 
gece sabahlara kadar çalışan 'insanın sonu da 
sınıfta kalmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada bu ça
lışma düzenin, bir prensip içinde, belirli öl
çülerde olmasını istiyorsak, en • verimli ve sıh
hatli çalışma saatleri sabah saat 09.00'dan 
1'2.00'ye 1'3.30'dan l!7.00'ye kadardır. Saat 15.00' 
ten sonra insan yorulur, bunu siz burada söy
lüyorsunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Tıb
bî olarak aksidir. 

BAŞKAN — Tıbbî bakımdan aksi olduğu
nu SJZ biliyorsunuz doktor olarak. Sayın Kar
gılı öyle kabul etmiyorlar. 

CELÂL KARGILI (Devam]a) — Sabahtan 
eğer saat 15.00'e kadar hastane hastane, da
vet kapısı kapısı geziyor ve saat l&.Oöte de 
buraya geliyoruz diyorsanız sizden verim abn-
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mas. Ama sabah saat 09.00'da buraya zinde ola
rak geliyorsanız o zaman verim alınır. Bir 
defa çalışmada psikolojik, sosyolojik olarak 
inhanın verimli olduğu zamanın bir şekli var
dır. Ben zaten saat 15.00'e kadar ölüyorum, 
kahroluyorum, saat 15.00'te de Mecliste çalışı
yorum. Bundan verim alınmaz. 

Ben önergemde bir insanın topluma, kendi
sine en verimli saatlerini seçmişim. Dünya da 
bunu seçmiş, onun için çalışma saatlerini 'böy
le ayarlamış. Be, efendim isviçre ve İngiltere' 
de de böyle mi1? İngiltere ve İsviçre hugüne ge
linceye kadar nice parlamenter, nice demokra
si faydaları vermiştir. Amerika bugüne gelin
ceye kadar bırakınız mesaisini; canlarını, Cum
hurbaşkanlarını, hayatlarını demokrasi uğru
na harcayan insanlar ve topluluklar sayesin
de gelişmiştir. Bunları nazarı dikkate ala
lım. 

Bir grubun sözcüsü arkadaşımız burada 
söyledi'.; «Zaten parlamenter üyelikle bağdaş
mayan işler hakkındaki kanun gelecek, bura
da görülecek» arkadaşıma hatırlatayım, Ko
misyon Balkanı arkadaşım da 'burada, 3 sene
dir şikâyette bulunurum; parlâmenterlikle ''bağ
daşmayan işler hakkında kanun teklifim Ana
yasanın gereği olarak biran evvel çıkarıl
ması için Yüce Meclise verilmiştir ve 3 yıldır 
Meclis Komisyonunda üzerinde tek kelime ko
nuşulmadan bekletilmektedir. Zaman, zemin 
zabıt veriyorum. Cumhuıibaşkanı parti baş
kanlarına yazdığı mektupta, bu kanunun bir
an. evvel çıkarılmasını önermiştir, aradan 1 yıl 
geçmiştir. 

BUKiHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın iBaşkan, mücımelen midir bu görüşmeler? 

BAŞKAN — Evet efendim, eğer diyor ça
lışma süresi bu şekilde teibd'il edilirse bu ka
nunların görüşülmesi mümkündür. 

.CELÂL KARGILI (Devamla) — Sabah 
09.00'dan 12.00'ye, 13.30'dan li7.0û'ye kadar bu
rada çalışma sistemi konursa, başka insanlar 
milletvekilliğinin dışında zannediyorum ki, 
gazetelerde okuyoruz kendi kendimizi tenkit 
etmeyelim ve üzülerek, vicdanım sızlayarak 
söylüyorum, olayları ben size hatırlatmayayım, 
elbette nefret ediyor ve Yüce Meclisin dışın
da tutuyoruz o insanları, kahrımızı da bildiri

yoruz, nice hâdiseler okunıuşuzdur; dünyanın 
bilmem neresinde bir üyesi halen yatar ve Se
nato üyesi kaibul edilir, buradan aylığını alır. 
Bunları hatırlayalım. Niye başkalarının suç 
ve veballerimi her gün buraya gelenler yük-
lonsinler, niye bu Meclisi her gün çalışmaz ha
le getirenlerin vebalini yüklensinler? Hepi
miz bu Meclis verimli çalışmıyor diye şikâ
yet etmiyor muyuz? Niye bugün gece gündüz 
çalışıyoruz? Verimli hale getirmek için çalış

mıyor muyuz? Bu Meclisin verimli çalışmadığı
nı ağır çalıştığını iddia etniğimizden dolayı bu 
meseleleri görüşmüyor muyuz? 

)Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şu nokta
da bağlamak istiyorum": Demokrasinin gerçek 
ve sarsılmaz anlamda Türkiye'de köklü yerleş
mesi için ve parlamenter üyenin üzerine kon
durulan her tozun üzerinden atılmasını iste
diğinden. ve Parlâmentonun en yüksek seviye
de itibarını muhafaza etmesi için gerekli 'her 
türlü tedbirin alınmasını gönülden istediğim 
için Ibunları söylüyorum. Çalışmayanın, Par
lâmento üyeliğini kendi çikarma vasıta eden
lerin vebalini biz çekmeyelim. Siz çalışan in
sanlarsınız, bu Parlâmentonun üzerine çalış
mayıp gölga düşürenlerin vebalini çekmesin
ler arkadaşlar. Ben bunu savunuyorum. 

Yüce Meclis önergeme iltifat ettiği takdir
de, kısa zamanda izah edebildiğim nedenlerle 
gerçek ve sarsılmaz bir demokrasinin yerleş
mesi uğrunda ve milletin moral, cesaret, ya
şama gücü ve çalışma gücünün sembolleşmesi 
uğrunda yararlı olacağı inancıyle bu önerge
me lehte lütuf ta bulunmanızı temenni eder, 
tekrar sizleri saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —. Sayın Kargılı tarafından ve
rilen önergeye Komisyon •katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- ' 
ler... Etmeyenler.... Kaibul edilmemiştir. efen
dim. 

iSayın Aybar'm. önergesini okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar' 

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 

ANAYASA, KOMİSYONU •BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin kalbulü çok geniş tarzda gerekçe
mizde belirtilmiştir. Bu gerekçeye rağmen böy
le verilmiş takrirlere katılmamız mümkün de-
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ğildir. Milletvekilliğinin ne olduğunun evve
lâ gerekçemizdeki maksat istikâmetinde anla-
şıldıiktan sonra çalışma saati erinin tanzimi 
hususunda teklif veriteeısi daha uygun olur ka
naatindeyiz. Bu yüzden de katılmııyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, takririmizi kısa 
bir şekilde izah etmek üzere buyurunuz efen
dim. 

iMEEEMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülen madde gerçekten Parlâmento
nun Yüce milletimiz gözünde kanunların ve 
Anayasanın kendisine vermiş olduğu mevkii 
ılıak ettiğini ispatlayacak olan ağırlıkta bir 
maddedir. 

ıM. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Asıl 
kendisi gelmiyor Sayın Başkan, bir gün bile 
devamları yoktur. 

MEHMET ALİ AYBAÜ (Devamla) — Par
lâmento üyelerinin gereği kadar çalışmadııkla-
rı ve birtakım ayrıcalıklara saihiboldukları 
uzun zamandan beri gazetelerde bahis konu
su edilmekte, halk arasında görüşülmektedir. 
Bunu içtenlikle parlamenter sisteme bağlı 
bulunanlar elbetteıki üzüntü ile takibediyorılar. 

Ancak samimî olalım, Parlâmentonun gere
ği gibi çalışmadığı da ortada olan bir haki
kattir. Bu, şundan da ıbellidir: Zaman zaman 
Parlâmento, mevcut işleri görebilmek için, 
ımevcut işlerin üstesinden geleıbilmek için, 
olağanüstü mesai sarf eder. Şu dönemde böy
le bir mesai yapmaktadır Parlâmento. Demek 
ki, bunun dışındaki dönemlerde Parlâmento, 
gerçekten kendisinden beklenen işi, düzenli 
çalışmayı göstermiyor. 

Yine açık 'bir hakikattir ki, Parlâmento
da, komisyonlarda (biraz evvel, sabahki otu
rumda ifade edildi) binlerce kanun tasarı 
veya teklifi sıra beklemektedir. Bu, birikmiş 
kanun teklif ve taşanlarının istenilen sürat-
te çıkmadığının: açık bir delilidir. İstenilen 
süratte çıkmaması ise, Parlâmentonun, haf
tanın sadece belirli günlerinde ve belirli saat
lerde mesai yapması, bu süre •zarfında da 
bütün kanunların zamanında çıkmasının müm
kün olamamasıdır. 

Parlâmento üyeleri, şüphesiz yalnız Ge
nel Kurulda iş görmezler; bunun dışında da 

I 'birtakım işleri vardır ve bü : işlöri her" zaman 
I parlamenter görev çerçevesi içinde .mütalâa 
I edilir. Meselâ, parlamenterin bir seçmenin 
I işini takibetmesi, Parlâmento gönevi smırla-
I rı içinde mütalâa edilebilir malhiyette ' değil-
I dir. Çünkü parlamenter filân seçmenin, fi-
I lan ahbabının vekili değil; seçildiği bölgenin 

de vekili değil, Türk Milletinin vekilidir. Bu 
I itibarla, parlamenter fonksiyonunu genel an-
I lamda mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Par-
I lâımenter fonksiyon, hükümeti denetlemek, ya-
I sama görevini yapmak olduğu kadar, kendisi

ni her gün biraz dalha yetişkin hale getirmek, 
I olayları bütün olanaklariyle ve yetenekleriy

le zamanımda ve. kaçırmadan izleyebilmek gi
bi, ağır bir işi de parlamenterler üzerine yük
ler. Bundan dolayı, takdim ettiğim, verdiğim 

I değiştirme önergesinde, parlamenterlerin ge
rek komisyonlarda, gerek Genel kurullarda 
çalışımak üzere haftanın belirli günlerinde 
'burada sabahtan itibaren mesai göstermeleri
ni* önerdiğim gibi, ayrıca haftanın bir günün
de de kendilerine vâki olacak müracaatları ee-

I vapl andırmak, değerlendirmek ve ayrıca dün-
I ya ve yurt olaylarını gereği gibi izlemek ve 

yeteneklerini, olanaklarını geliştirmek üzere 
de şahsî mesailerine kütüphanede - zengin kü
tüphanemiz var - devam etmelerini öngüren 
bir önergedir. 

Değerli milletvekilleri; gerçekten bu par
lamenter fonksiyonun Türkiye gibi bir mem
lekette, geri bırakılmış bir ülkede ancak bu 
şekilde üstesinden gelinebileceğini, bilmiyo
rum söylemeye bile hacet yoktur. Türkiye ge-
ir bırakılmış bir toplum olarak çüzülmesi ge
reken binlerce sorunla karşı karşıyadır. Bu 
sorunlar, bizim buraya haftanın belirli gün
lerinde birkaç saatimizi vermemizle çözümle
nemez. Ama ne var ki, şu tadil edilen tüzük 
o istikâmette tadil ediliyor ki, milletvekilleri 
hakikaten burada sıraları doldurmakla gö
revli imiş gibi bir muameleye mâruz bırakı
lıyor. Anayasamıza göre, ağırlık, milleti tem
sil etme ağırlığı, millî egemenliği kullanma 
ağırlığı, milletvekillerinin kişilerine tanınmış 
bir hak okluğu halde, tüzük o şekilde kaleme 
alınıyor ki, milletvekilleri (Partili olsun, par
tisiz olsun) ikinci plâna itiliyor ve burada ya
sama görevini, denetleme görevini münhasıran 
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partilerin yapması düşünülüyor. Elbetteki böy
le düşünülünce Parlâmentonun- çok fazla mesai 
sarfetmesine de gerek kalmaz. Çünkü işleri 
Hükümet, yetkili makamlar pişir'ip kotaracak 
ve Parlâmento nihayet bir oylama makinesi 
haline gelecektir. Üzülerek söyleyeyim, Tüzük 
tadilâtı 'bu istikâmette olmaktadır. Tüzük bu
rada, grubu olan ve büyük grubu olan parti
lere üstünlük tanımakta, küçük gruptu parıti-
lerii ve grubu olmayan partileri ve hele bağım
sız milletvekillerini kaale almama, onlara fi
güranlık ödevi, vermekle yetinmek istemekte
dir. 

BAŞKAN —' 'Sayın Aybar, süreniz dolmuş-
muştur, bağlayınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Böy
le olunca, elbetteki Parlâmentonun çalışma 
saatleri de tüzükte önerildiği şekilde bir ya-
saksavar biçiminde üç güne inhisar ettirilir. 
Benim mâruzâtım Parlâmentoyu gerçek çalı
şan ve geri bırakılmış ıbir ülkenin Parlâmen
tosu gibi gerçekten çalışan bir hale getirmek 
için verilmiş bir önergedir. Yüce Meclisin il
tifat buyuracağını umarım. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —• iSaym Aybar'ın önergesine ko
misyon katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer' 
in önergesi tekrar okundu.) 
• BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

'Takrire Komlisyon katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(içel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Özgüııer, Sayın Aybar' 
in takririnde Cuma günü varclı, Genel Kuru
lumuz kabul etmedi. (Salı, Çarşamba, Perşem
beye 'bir Cuma ilâve eden) Bu sebeple takriri
nizi ayrıca oya arz ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan arz edeyim; Sayın Aybar'ın takririyle be

nim takririm arasında fark var. Ben Pazarte
sini de dahil etmedim.. 

BAŞKAN —- Pazartesi çalışma günü de-
ğü, Pazartesi, milletvekillerinin... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, müstakil bir önergedir. 

BAŞKAN — Oya arz edeceğim efendim . Cu
ma günü oylandı çünkü. Sayın Aybar'ın tak
riri Salı, Çarşamba, Cuma günü Meclis mesai
sini öngören bir önerge idi, onun oya arzı ya
pıldı. Bu sebeple zatiâlinizin önergesini oya 
arz edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Pazartesi ayrı bir mesai koyduğu içindir 
ki rey vermemiş olabilir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer'in de 
Cuma günü İle ilgili takririni okuduk efen
dim, ona da katılmadılar. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma kendilerininki. Benimki öyle 
değil. 

BAŞKAN —> Oya arz etmeyeceğim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hakkınız var 
mı önergeyi oya arz etmemeye?' Yok. 

BAŞKAN •— Genel Kurula arz edildiği için 
var. 

Diğer önergeyi okuyun efendim. 
(Ankara Milletvekili Suna Tura! ve Sinop 

Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın 'önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere, 
buyurunuz efendim. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
maddede zaten var. 

BAŞKAN — Genel Kurul, «Danışma Kuru
lu» diyor. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sözlerime başlamadan evvel şunu arz etmek 
isterim ki, sayın Celâl Kargılı ilmî yönden yan
lış bir... 

BAŞKAN — Takririnizi izah buyurun sayın 
Müderrisoğlu, bırakın Sayın Kargılı'nm izaha
tını. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir dakika, ilmen ve tıbben çalışma 
saatleri öğleden sonradır. Bunun ilmî ve tıbbî 
olduğunu, fizyolojik bir hâdise olduğunu kendi
sinin de öğrenmesini hassaten istirham ede
rim. 

Benim önergemde, Danışma Kurulunun tek
lifi çıkartılmıştır. Burada tamamen Genel Ku
rulun arzusu üzerine Salı, Çarşamba, Perşem
be günleri dışında da Genel Kurulun çalışması 
teklif edilmiştir. Bu çalışma saatlerinin herhal
de fevkalâde günlere münhasır olması gerekir. 
Bu bakımdan önergeye iltifat edilmesini rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesine Komisyon katılmamaktadır, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

55 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Birleşimin açılması ve kapanması: 
MADDE 56. — Başkan oturumu açar ve ge

rektiğinde kapatır. Oturum devammea Başkan
lık kürsüsü boş kalmaz. 

Zorunlu hallerde o birleşim için geçerli ol
mak kaydıylc ve sona ermek üzere olan işlerin 
tamamlanması amaeıyle oturumun uzatılmasına 
Genel Kurulca karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan bu 
maddenin müzakeresinin tehirini talep ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı 56 ncı 
maddenin müzakeresinin tehirini talep etmekte

dir. Varsa önergeleri de istemektedir, önerge 
yoktur şimdilik. 

Tehiri hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Kıyafet: 

Madde 57. — Başkanlık kürsüsünde Baş
kan, beyaz kelebek kravat ve siyah yelek üs
tüne siyah frak giyer. Görevli Divan üyeleri de, 
koyu renk elbise giyerler, 

Genel Kurul salonunda yer alan milletvekil
leri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bakanlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı memur
ları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve 
kıravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör 
giyerler. 

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Birgit, * 
buyurun. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Frak giysisi Türk Parlâmentosuna nasıl gel
di ? Şu anda, itiraf ederim ki bilmiyorum. Dün
yanın hangi parlâmentosunda böyle bir şekil zo-
runluğu var? Bunu da söyleyebilecek durumda 
değilim. Ama hatırlıyorum, bir takım yabancı 
ülkelerde; hâkimlerine peruk taktıran, özel kı
yafetleri zorunlu kılan, kendi geleneklerinden 
kalma hükümler var. 

Şimdi, frakın Türk halkı için gittikçe ya
bancılaşan bir elbise olduğunu bir defa kabul 
edelim. Bâzı protokol törenlerinde o törene ka
tılması gereken kişilerin ancak belirli bir kesi
minde bir zorunluluk icabı oluyor, nereden gir
diyse bizim protokol geleneklerimize, Cumhuri
yet Bayramlarını hatırlayınız, şu bulunduğu
muz çatı altında sayın Devlet Başkanını kutla
maya gelen kimselerde dahi frak zorunluğu gi
bi bâr kayıt konuyor ve o kutlama törenine ka 
tılması çok zorunlu olan kimseler, örneğin ba
kanlar, siyasî parti genel başkanları gibi kimse
ler bu törenlerde bulunmasa!ar olmaz, çeşitli 
söylentiler çıkar, oradan buradan bularak, Türk 
gelenekleriyle hiç bir ilgisi olmayan bu kıyafete 
bürünmek zorunluluğu da duyuyorlar. 
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Madde bir defa, Parlâmentodaki eşitlik il
kesine de aykırı görünüyor ve bu madde şunu 
•geıtiriyo.r; Miilelt Meclisi Başkanı ve Başkanve-
killeri Parlâmentonun mutlaka erkek üyeleri 
arasından seçilir. Frağın bir kadın tarafından 
'ğiyÜebileccğini kaJbul ediyor musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Se
nato Başkanlık Divanında kadın üye de var 

ORHAN BİKGtfT (Devamla) — Türkiye'de 
'henüz bir 'kadın, Senato Başkanvekili, Senato 
(Başkanı olam'adı. Bu kıyafet üzerinde Komis
yonun ne gibi bir duyarlık göstereceğini bilmi
yorum. Eski Meclislerde, bir ara gözüme çarpı
yor, Kâtip üyeler de bu kıyafete bürünmek zo-
runluğunu duyarflarmış. 

Geliniz vazgeçerini, Baş/kan, mazfout .koyu 
renk elbiseleriyle çıksın, dünyanın birçok par
lâmentolarını filmlerden, televizyondan esinle
nerek hatırlıyorum ve Türk Milletinin kendi ge
lenekleri içerisinde olsun bir yabancılaşmaya 
ıg'itmeyelim. Bir meöıahet filân da getirdiği yok. 

önengem teveccühünüze mazHıar olursa çok 
teşekkür edeceğim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kana Akçalı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Parlâmentolarda Başkanların ve Başkanlık 
Divanlarının muayyen kisve taşım'ası, Parlâ
mento teamülü arasına girmiştir. Hattâ bâzı par
lâmentolarda yalnız başkan veya başkanvekili 
değil, üyeler muayyen kisıve giymeden oturum
lara iştirak edemeızler. Bu maddenin neneden 
geldiğini arkadaşımız sönmüştür. Eski İçtüzü
ğümüzde 1 . 4 .-1945 tarihli Meclis kadarı ile 
»bu teamül Meclis kararı haline getirilmiş ve 
oradan İçtüzüğümüze aktarılmıştır. Milletvekil
lerinin de oturuma, oturumun ciddiyetiyle ka
bili telif bir kıyafetle gelmeleri yerine olacak
tır. Bu, hem teamül haline gelmiş, hem de tat-
Ibikaitta İçltıüziüğe 'konulması lüzumlu bir kaide 
haline gelmiştir. 

Diğer taraftan, bayanlar için de burada kı
yafet tayin edilmiştir. Gün gelir bir hayan ar
kadaşımız Meclis Başkanlığına seçilirse, o da 
ıbu maddede tayin edilen kıyafetti giymek su
retiyle bu sarftı yerme getirmiş olur. 

ORHAN BIRGİT (Ankara) — Ne giyecek? 
Frak giyemezler, ya? 

CEVDET jmÇAlıl (Devamla) — Burada 
«.tayyör giyerler.» diye bir kayıt var, bayanlar 
elbette frak giyemezler. 

Bizim kanaatimize göre, Başkanın muayyen 
kisvesinin olması zorunludur. Daha evvelce ka
rara bağlanmış ve Meclisimizde teşekkül etmiş 
ıbir teamül vardır. Bu madde, mevcut teamüle, 
mevcut karara uygun olarak tanzim ve sevk 
edilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanından bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Güley, buyurun, 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 57 nci 

maddede:. «Bütün üyeler, yani Genel Kurul sa
lonunda yer alan milletvekilleri, Cumlhuriyett 
Senatosu üyeleri, Bakanlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Teşkilâtı memurları ve diğer kamu 
personeli cekeit giymek ve kıravat takmak zo
rundadırlar.» deniliyor. Ondan sonra, «jbayan-
lar tayyör giyerler» hükmü vardır. 

Şimdi, bir bayan üye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi, böylece tayyör giyme hakkını ka
zanıyor. Fakat yukarda da, üye olduğu takdir
de kıravat takma meclburiyeti getirilmiştir. Aca-
Iba, tayyör üzerine bütün Millet Meclisi bayan 
üyeleri kıravat takma mecburiyetinde bırakıla
bilirler mi? Bırakılamayacağa (benziyor, fakat 
zapta geçmesinde yarar vardır. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Kıravat 
meclburiyeti şüphesiz ki, Parlâmentonun erkek 
üyelerine mahsustur. Aşağıda bir istisna getir
miştir. Arzu ederse takar, bayanların kıravat 
takması bu tüzüğe aykırı bir husus değildir, 
ancak mechuri değildir, bu İçtüzüğe göre. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın özgüner. 
TıURKAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, 57 nci maddenin ilk fıkrasındaki sarahat 
karşısında «Ibeyaz kelefbek kıravat ve siyah ye
lek üstüne siyah frak» denildiğine göre, bir na-
yan üye Meclis Başkanı veya Başkanvekili olur
sa, burada saralhat olmadığına göre, bu nusus-
ıta ne düşünülüyor? Zapta geçsin. Bu hususu 
açıklar mısınız ? 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Baş
kan, frakın erkek kıyafeti olduğu bütün üyeler
ce malûmdur. Aşağıda bayanlar için bir istisna 
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getirilmiş olduğuna, nazaran, • elbette bayanlar, 
kendilerine ait ne getirilmiş ise o kıyafete tâbi 
olacaklardır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Öyle bir şey 
olamaz tabiatiyle. 

Bir sual sormak istiyorum. 
Biz burada madde tedvin ediyoruz, yani 

Komisyon Başkanının madde hakkındaki tefsi
ri haklı olatbilir. Ama, madde «igeıııellikle» di
yor. Kanun maddeleri gibi tüzük hükümleri de 
genellik ifade eder. Kadın bir üyenin Başkan 
veya Başkanvekili olabileceği şüphesiz mani bir 
hal olmadığına göre, mümkün iken, e bir bayan 
da frak ıgiymez, o malûmdur, malûmdursa, şüp
hesiz bunun madde de malûm olması lâzımdır. 
.Burası erkekler Meclisi değil, burası Türkiye 
Cumhuriyetinin Büyük Meclisi olduğuna göre, 
bayan gelir, her türlü hakkı vardır. Bunu mad
deye getirmek lâzımdır. Kadın kıyafeti şu, er
kek kıyafeti şu, yerlerini göstermiş, ama Divan-

. da da kadın ve erkek kıyafetlerini neden gös
termiyor sunuz? Genelliği burada belirtmek lâ
zımdır, onu arz ediyorum. 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — ıSaym Baş
kan, bir gün Meclisimizde kadın başkan olduğu 
takdirde bu maddeye göre tayyör giymek sure
tiyle Meclisi idare etmesine bu madde müsaade 
etmektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yok, böyle 
ibii' şey yok. 

BAŞKAN —• Rica ediyorum, soru soruyorsu
nuz, cevap veriyor Başka bir mesele yok 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Bunun 
için ayrıca bir kıyafet düşünülmemiştir. Böyle 
bir hal vukulbulduğu takdirde, bu maddenin sa
rahati kâfi gelmediği kanaatindeyse Yüce Mec
lis yeni bir madde tedvin eder, yeni bir kıyafet 
şekli tanzim eder. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Başkaca madde üzerinde görüşmek isteyen 

sayın milleltvekili?.. Yok. 
Sayın Birgit'e ait bir önerge vardır, okutu

yorum. -
Sayın Başkanlığa 

. 57 nci maddenin 1 nci fıkrasının «Başkanlık 
kürsüsünde Başkan koyu renk elbise giyer» şek
linde değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla, ' 
Ankara 

Orhan Bingit 

I BAŞKAN. — Kpmisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Birgit'in takririne Ko

misyon katılmamaktadır. Takriri oylarınıza, arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 
Yoklama i 
Madde '58. —• Başkan birleşimi açtıktan son

ra tereddüde düşerse yoklama yapar. 
Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya ge

çilirken, on milletvekili ayağa kalkmak veya 
I önerige vermek suretiyle yoklama yapılmasını 

isteyebilir. 
Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak 

veya Başkan lüzum gördüğü zaman ad okumak 
suretiyle yapılır. 

I Yoklama sonucunda, üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun mervcudolmadığı anlaşılırsa, otu
rum en geç bir saat sonrasına erteleııeibilir. 
Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, 
birleşim kapatılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste-
I yen sayın üye ? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AYCİ (Denizli) —• Sayın Başkan, müsaade bu
yurur musunuz ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

I AVCI (Denizli) —• Sayın Başkan, 58 nci madde 
üzerinde verilmiş değişiklik önertgeleri varsa, bu 
önergelerin Komisyonumuza tevdiini ve madde-

I ııin müzakeresinin tehirini istirham ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon adına Saym Sözcü 

I maddenin müzakeresinin tehirini talebetmekte 
ve verilmişse önergelerin de Komisyona tevdii
ni istemektedir. 

Maddenin müzakeresinin tehiri hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kalbul 
Gitmeyenler.. Kaıbul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 
Geçen tutanak hakkında konuşma : 
Madde 59. — Bir milletvekili veya Bakan 

kendisine ait olup, geçen birleşim tutanağında 
yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz 
isterse, Başkan, beş dakikayı geçmemek üzere 

I söz verir. 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde sayın .Özgü-
ner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın Milletvekilleri; 

Bıu maddenin uygulamadaki durumu şüphe
siz beni konuşmaya şevketti. Burada, bir mil
letvekili (veya bakan kendisine ait olup, geçen 
Birleşim tutanağında yer alan bir beyanın dü
zeltilmesi hakkında söz isterse, Başkan kendi
sine söz verir, deniyor. Ancak, uygulamada bu
nu nasıl yapıyoruz? Gördük bir çok defa. Bir 
sayın milletvekili; «geçen birleşimdeki benim 
konuşmam zabıtlara yanlış geçmiştir, yanlış an
lamaya sebep olmaktadır, söz istiyorum» dediği 
zaman ortada bulabilirsek, o da şüpheli, ham 
zabıtlar... Ne dereceye kadar hakikaten ıgerçeğe 
uygundur, o da kabili münakaşa. Bu şekilde bir 
uygulamadan, şüphesiz gelmiş geçmiş arkadaş
lar olarak, bir netice allamıyoruz. O halde, bu 
maddeyi işler bir duruma ^getirebilmek için şu 
Yüce Meclisteki konuşmaların 'zabıtlara geçtik
ten sonra, hiç deiğilse bir birleşime yetişemeız 
şüphesiz, haım zabıtlar yetiişse de bir değer taşı
mıyor, münakaşalı, Hiç değilse bir haftaya ye-
tiştirilebilmesd olanağını yaratmak lâzım. 

Arkadaşlar, bu dönemin başlangıcında engeç 
bir ay içinde zabıtları alabiliyorduk. Şimdi, sa
yın Başkanlığın çok iyi bildiği bir sebeple bu 
zabıtlar 8 - 9 ayda ele geçmiyor. Şüphesiz 657 
sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ile 
bâzı sıkıntılar ve sızlanmalar zabıtları zamanın
da bu Yüce Meclisin memurlarının yetiştirmesi
ni mümkün kılamıyormuş. E, bu bahane Baş
kanlık Divanı tarafından ne ölçüde karşılanı
yor, ne düşünülüyor, >onu bilemiyoruz. Ama bir 
Meclis zaptının birleşimden 8 ya da 10 ay sonra 
ele .geçmesi gibi bir durum var. O halde 10 ay 
sonra tetkikin de bir gereği olmuyor çok zaman. 

Şimdi, bu zabıtların zamanında elimize ge
çebilmesi ancak bir değer taşır. Ve konuşmala
rın hakikaten gerçeğe, zabıtların hakikaten ger
çeğe uygun «lup olmadığının tartışılması, on
dan sonraki birleşimde bunun mümkün olabil
mesi için burada ızabıtlarm da en geıç bir hafta 
gibi bir süre içerisinde üyelere dağıtılmasının 
imkân dahiline sokulmasını öneririm. Böylece 
bu madde ancak işler olur. Yoksa doğmadan ölü 
bir madde durumunda kalır. Zabıt yok ki or

tada, bir sonraki birleşimde bunun aksini; iddia 
edelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde başkaca görüş-

ımek isteyen sayın milletıvefcili?... Yok. 
ıSayın Kâmil ıŞahinoğlu'nun madde ile ilgili 

bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 59 ucu mad

desinin son cümlesindeki «beş dakikayı geçme
mek üzere söz verir» den evvel «öncelikle» keli
mesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa 

Kâmil Şahinoğlu 

BAŞKAN — Beş dakikayı geçmemek üzere 
öncelikle söz verir, öyle mi efendim ? 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu, önergesini ge
ri aldılar. 

Bu sebeple, başkaca bir önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 neı maddeyi okutuyorum. 
Gündem, dışı konuşma : 
Madde 60. — Meclis Genel Kuruluna duyu

rulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hal
lerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın 
takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz vi-
rilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap vere
bilir. 

Hükümet, olağanüstü acele hallerde gün
dem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi yerine 
getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, si
yasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı 
aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Komis
yon Sözcüsü, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 58 nci mad
dede arz ettiğim esbabı mucibeve müsteniden, 
60 ncı madde üzerinde verilmiş önergeler varsa, 
bu önergelerin komisyonumuza tevdiini ve mad
denin müzakeresinin tehirini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon 60 ncı maddenin mü
zakeresinin tehirini ve varsa verilmiş önergele
rin Komisyona tevdiini talebetmektedir. 
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Maddenin müzakeresinin tehiri hususunu oy- i 
larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gl nci maddeyi okutuyorum. 
Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar : 
Madde 61. — Adını önceden kaydettirmeyen 

veya oturum sırasında Başkandan söz almayan 
hiç kimse konuşamaz. 

Gündemde bulunan veya belli bir günde gö
rüşme konusn olcağı Anayasa, kanun veya İç
tüzük gereğince bilinen konular dışında. Divan 
üyeleri, söz alma istemi kaydedemezler. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hita-
bedilerek kürsüden yapılır. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye 
Başkan; yerinden konuşma, izni verebilir. 

Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması 
veya Başkanın izni ile bir divan üyesine okııt-
turulrnası mümkündür. 

Bir görüşme sırasında Hükümetten veya ko
misyondan soru sormak isteyenler, sorularını 
yerlerinden sorarlar. 

•Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile 
sorulur. 

İçtüzükte başka bir süre tayin edilmemiş ve
ya aksi Genel Kurulca kararlaştırılmamıza si
yasî parti grupları, komisyon ve Hükümet adı
na yapılan konuşmalar 20, üyeler tarafından ya
pılan konuşmalar 10 dakikayı geçemez. İkinci 
defa yapılacak konuşmalarda, süre bunun yarısı 
kadardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste- j 
yen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Avcı. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) —• Sayın Başkan, biraz evvel 
arz ettiğim esbabı mucibe ile 61 nci maddenin 
müzakeresinin tehirini istirham ediyoruz. Varsa I 
önergelerin tevdiini de keza istirham ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü tarafından 
61 nci maddenin müzakeresinin tehiri, varsa 
önergelerin Komisyon tevdii talebolunmakta-
dır. 

Maddenin müzakeresinin tehiri hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret edebilir miyim 
müsaadenizle 1 | 
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BAŞKAN — Buyurun. Zaten şimdi okuttu
ğum maddede de «Kısaca bulunduğu yerden 
söz verir.» diyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Komisyon sabahtan beri tespit et
miş olduğu maddeleri geriye istiyor. Önergeleri 
okutmadan istiyor. O halde Komisyonun geri
ye istedikleri maddelerin tespiti gerekiyor. Şöy
le ki : 

Zamandan tasarruf için maddenin numarası 
okunduğu zaman Komisyon maddeyi geriye is
tesin, o maddeyi okumakla sarf ettiğimiz zama
nı tasarruf edelim. Çünkü, ne önerge okunu
yor, ne maddenin müzakeresi oluyor. 61 nci 
maddeyi geriye istiyor önergelerle beraber. 
Onun için müddetten tasarruf edelim. 

BAŞKAN — Madde 62. Bunda da var mı 
talebiniz efendim ? Müzakeresiz geri alma tale
biniz var mı! 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 61 nci mad
de ile ilgili bulunması dolayısıyie bunun müza
keresinin tehirini de istirham edeceğiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biz 
sadece müzakerenin ertelenmesini istediğimiz 
için maddenin burada okunması lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. Okunduktan sonra... 

BAŞKAN — Evet, maddeyi okuduğumuza 
göre ikinci bir müzakerede okumayabiliriz. Ama 
şimdiye kadar tatbik ettiğimiz sistem okuyarak 
olduğu için, Sayın Asutay'm zaman tasarrufu 
bakımından ortaya attığı hal yerinde olmakla 
beraber, şimdiye kadar tatbik ettiğimiz sistemi 
tatbik edelim, tekrar müzakereye vazedildiğin
de okunma lüzumu kalmaz. 

Söz sırası ve söz sırasını değiştirme : 

.Madde 62. — Söz, kayıt veya istem sırasına 
göre verilir. 

Genel Kurul gerekli görürse, görüşme konu
sunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üze
re sırayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz 
sırasına göre söz alanların adlarını okutur. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti 
gruplarına, söz almada öncelik tanınır. İlk ön
celik esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, 
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üçüncü öncelik siyasî parti gruplarına aittir. 
Siyasî parti gruplarına istem sırasına göre söz 
verilir. 

Son söz milletvekilinindir. 
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebi

lir. Söz sırasını bir başkasına veren milletve
kili, bundan faydalanan milletvekilinin sırasın
da konuşabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında?... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Müzakeresinin tehirini ta-
lebediyor, varsa önergeleriyle beraber geri isti
yoruz efendim. 

BAŞKAN — 61 nci madde ile ilgili bulun
duğu cihetle müzakeresinin tehiri Komisyon 
Başkanlığınca istenmektedir. Önergeler varsa, 
önergelerin de tevdii talebolunmaktadır. 

62 nci maddenin müzakeresinin tehiri husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum. 
Hükümetin temsili : 
Madde 63. — Her görüşmenin başından so

nuna kadar, Hükümet adına görüş bildirmek 
üzere Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu 
hallerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorum
lu daire amirlerinden bir kamu görevlisi hazır 
bulunur. Bu kimseler görüşmenin başında ha
zır değillerse, o konudaki görüşme bir defalık 
gelecek birleşime bırakılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili'?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yalnız bu maddede 
bir unutma olmuştu, bir arkadaşımız önerge 
vermek suretiyle bunu hatırlattım dedi. Öyle 
bir önerge yoksa, biz Komisyon olarak tashih et
mek isteriz, varsa o önergeye katılacağız. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim. 
Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil

letvekili!. Yok. Madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzük teklifinin 85 nci Komisyon değişti-

rişinin 63 ncü maddesinde Sayıştay Başkanının 
Millet Meclisinden açıklama yapabileceğine da
ir hüküm mevcut değildir. 

Dahilî Nizamnamenin 220 nci ve Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 60 nci maddesindeki sa-

I rahate muvazi olarak bahis konusu 63 ncü mad
deye aşağıdaki metnin ikinci fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehiı 
İsmet Angı 

«Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği da
ire başkanı ya da üye, gerektiğinde Millet Mec
lisinde açıklama yapabilir.» 

BAŞKAN — «Âmirlerinden bir kamu görev
lisi hazır bulunur», dan sonra değil mi Sayın 
Komisyon Başkanı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Son ikinci fıkra 
olarak. 

BAŞKAN — Yani, «görevlisi hazır bulu
nur», dan sonra «Bu kimseler görüşmenin ba
şında hazır değillerse...» o araya girecek bu ikin
ci fıkra. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır Sayın Ba,ş-

• kan, «...bir defalık gelecek birleşime bırakılır», 
I dan sonra ikinci fıkra olarak bu ilâve edilecek. 

Ayrı bir fıkra olarak. 
BAŞKAN — Cümle şurada bitiyor efendim: 

«.. daire âmirlerinden bir kamu görevlisi hazır 
bulunur.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
fıkradan sonra ayrı bir fıkra olarak, yeni bir 
fıkra olarak ilâvesini teklif ediyor. 

! BAŞKAN — Tamam, bu araya mı girecek 
bu yani? 

| ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır araya girme
yecek en sona ayrı bir fıkra olarak ilâve edile
cek. 

«Bir defalık gelecek birleşime bırakılır.»' dan 
ı sonra ilâve edilecek. 

BAŞKAN — E n sona. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — En sona. 
BAŞKAN — Ama, «ikinci defa ikinci birle

şime bırakılır»*! istisna etmiyor musunuz sona 
eklemek suretiyle bu hükmü? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır o, Hükümet 
temsilcilerine mahsus. Bu, izahat verebilmeleri 

j imkânının sağlamak için Sayıştay.. 
I BAŞKAN — Tek hakkı var. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Tek hakkı var. 

BAŞKAN — Tamam. 
Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz öner
geye. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılmakta
dır. • 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ta'dil şekliyle 63 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin sona ermiş bulunması ha
sebiyle.... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 64 ncü 
maddeyi de geri alacağız. Eğer kapatmadmız-
sa, 64 ncü madde okunsun, geri alma talebimiz 
oylansın. 

'BAŞKAN — Size bir fayda sağlayacak mı 
hazırlığınız bakımından ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sağlayabilir. 

BAŞKAN —Peki . 
Yalnız bir hususu tefhim edeyim. Yarın sa

at 15,00'te Birleşik Toplantı vardır, o hususu 
Genel Kurula arz ederim. 

Usul hakkında konuşma :. 
Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, 

Başkanı gündeme veyahut Millet Meclisinin ça
lışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne 
alma veya geriye bırakma gibi usule ait konu
lar, diğer işlerden önce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar da
kikadan fazla sürmemek şartıyle, lehte ve 
aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak ge
rekirse, oylama işaretle yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı, bu mad
denin müzakeresinin tehirini, varsa takrirlerin 
Komisyona tevdiini talebetmektedir. 

Maddenin müzakeresinin tehiri hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 . 1 2 . 1972 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

^«M» 

— 144 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1972 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNOÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. —• (Jorura Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit. Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi 29.11.1972 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




