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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET* 

Bu birleşimde iki oturum, yapan Genıel Ku
rulda : 

Samsun. Milledrvneftcili Yaşar Akal, üniversite 
ve yüksek okulların sorunlarıyle ilgili gündemi 
dışı deıneçıte bulundu. 

içtüzük tdklifîinin (2/706) (S. Sayısı : 763) 
'maddeleri üzeninde gıöriişmelıere devam, olundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkmdalki 633 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değişıtirilmıesi, bu katnuna yeni bâzı 
maddeler eklenmesi, geçici maddelerinin bâzı 
fıkralarının kaldırılması hakikındaka kanun tek
lifini gö^rüşımek üzere kurulan Geçici Komisyo

na, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 sa
yılı dosyaların da havalesinle dair, 

Millî Eğiıtüım. Komisyonu Başkanlığı tezkere
si kabul edildi. 

15 . 12 . 1972 Cuıma günü saat 10,O0'da top-
lamlmjak üzere Birleşime saat 19,35 *te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekrili BiİJecdk 
Vahit Bozath Sadi Bin-ay 

Kâtip Kâ)tip 
Kayseri Manisa 

Tufan Doğan Avşargil M. Orhan Daut 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Manâsa Milletvekili Hilmi Okçukıun, 

Demirci - Sa'MhM karayoluna dair yazılı sora 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına göndermiştik*. 
(7/1416) 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engizlkı, es
ki Başbakan Süleyman Demirelttn kardeşleri, Ali 
Demire! ve Şevket Demiirei ün, vergi borçlarına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1417) 

3. — Sakarya- Milletvekilli Hayrettin Uysal'm, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında yazılı soru 

önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1418) 

4. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bıakanı Nuri 
Kodanıanoğlu'nun Macaristan seyahatine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1419) 

5. — Erzurum Milletvekili Rasdm CinisiLi'niiin, 
yüksek tahsil gençliiğinin burs ve kredileri hak
kında yazalı soru önergesi, Başbakanlığa gönde-
nlmiştir. (7/1420) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Sermayte piyasasının tanzimi ve teş-vüki 

hakkında kanun tasarısı Ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanıziımi ve teşviki haikkmida kanun 

teklifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve 
Plân koımisyonlarınıdan seçilen 3'er üyeden ku
rulu 35 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/334, 2/52) (ıS. Sayısı : 764) (Dağıtıma tari
hi : 14 . 12 . 1972) (Gündeme) 

«MMNft 
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BİRîNCt OTURUM 

AçoOma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkajnvıelkiHil VaMit Bazartüı 

KATİPLER :> M. Ortoanı Dartit (Manisa), Muhittim Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 21 nci Birleşimini açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

i n . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA iSUNUŞLARI 

1. •— Zonguldak MilletvekiU Hüseyin Bay-
türk'ün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun, yurt dışına yaptığı seyahate 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri var; bunlardan yalnız üçünü, çok kısa olma
sı kaydıyle, karşıiayabiüeeeğ&ıı. 

Sayın Hüseyin Baytürk «Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının gezileriyle ilgili» olarak 
söz istemişsiniz, buyurunuz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sa
yın Hükümetimizin cevaplandırmasını istediğim 
çok kısa bir sorum için söz almış bulunuyo
rum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri Koeİa-
mamoğhı, basını ve kamuoyunu bir hayli meş
gul eden Macaristan'a resmî ve Avusturya'ya 
da özel bir seyahat yapmıştır. Şimdi yaygın 
olan bir söylenti var ve bu söylentiye göre, Sa
yın Kodamanoğlu Avusturya seyahati sırasın
da Örfî İdarece aranan ve yurt dışına kaçış 
Şekli hâlâ münakaşa mevzuu olan İrfan Sol-
mazer ile Viyana'da bir otelde buluşup özel bir 
konuşma yapmıştır veya yapmışlardır. 

Şimdi sorum şu : Bu buluşma, bu buluşup 
konuşma doğru mudur? Şayet doğru ise bu 
özel konuşmanın konusu nedir ve Hükümetin 
bi konuşmadan haberi var mıdır? 

Hükümet tarafından cevaplandırılmasını 
arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, hayat 
pahalılığı konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Çetin Yılmaz, «Hayat 
pahalılığı üzerinde» kısa bir konuşma talep et
mişsiniz, buyurunuz efendim. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü 
OECD tarafından yayınlanan Ekim - 1972 te
mel ekonomik göstergeler raporunda, yine 
OECD ülkeleri içinde yüzde 17'lik fiyat artı-
şıyle birinci sırayı almaktayız. 1971 - 1972 ta
rihleri ortalaması olarak diğer ülkelerdeki fi
yat artışları ise şöyledir : 

Kanada : 4,7 
Amerika : 2,9 
Japonya : 5,6 
Fransa : 6,1 
Yunanistan : 4 
İtalya <: 6 
İngiltere : 6,6 
Yugoslavya : 11,8 
Ekonomimizi ciddî şekilde tehdit «eden fi

yat artışları ve hayat pahalılığı, 1970 değer 
düşüm olayından sonra beklenen sevindirici ge
lişmeleri kaygıya dönüştürmüştür. Günden 
güne büyüyen ve ekonomik istekleri, özlemle
ri gelişen ve çeşitlenen toplumumuzdaki bu pa
rasal denge bozukluğu; işsizliği, böılgelerarası 
az gelişmişlik farklarını, döviz birikimini ya
rarlı üretim yatırımlarına dönüştüremıemesihi, 
bürokrasinin organizasyon ve koordinasyon 
zaaflarını, genel Devlet bütçesi açığını besle
mektedir'. 

Değerli arkadaşlarım, mal ve hizmet fiyat 
artışları dar gelirli vatandaşları aşırı derece
de sıkar duruma gelmiş, bir ateşten gömlek ol
muştur. En yetkili ağızlar, bakanlar, fiyat 
artışlarıyle sözde savaş ilân ederek bu yargı
mızı doğrulamışlar, enflâsyonun sınırını zor
layan parasal dengesizliğin üzerine müfettiş
lerle gidileceğini de eklemişlerdir. Sanayi Ba-
kanmnı aksine, ekonometrlk rakamlar, fiyat 
artışlarının zorlama olmadığı kanısını uyandır
makta ve rahatsızlığın önemini, ağırlığını katı 
ve kesin bir dille söylemektedir. 
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Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dergisi kay
nağına göre, toptan eşya fiyatları artışı J968'de 
3.2, 1969'da 7.2, 1970'de G,7, 1971'de 10, 1972'de 
28.2 olmuştur. Geçinme, bir başka deyimle pa
halılık artışı ise 1969'da 5.1, 1.971'de • 21.8, 
1972'de 30.8 olmuştur. İster istemez;, ra kara
lardaki benzerlik ve fiyat artışı 1956 - 1960 ile 

enflâsyon yılları çağrışımına bizi götürmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bilimsel rakamlarla, 
yaşanılan pazar fiyatları arasında çok fark 
vardır. Bir başka deyimle, bilime inanı
mız azalmaktadır. '1955'ten sonra ortaya çıkan 
ekonomik Sorunlar, özellikle enflâsyon, ülkeyi 
1960 toplumsal - siyasal bunalımına getirmişti. 
Bu sefer de enflâsyonist gidiş içinde 12 Mart 
1971 vakıasına geldik, 1960'da enflâsyonun ön-
ıleımıesine karşın, .12 Mart .1971'den sonra bir
takım bilimsel gariplikler olmuş, ekonomide 
durgunluk görülürken, enflâsyonist akış iş
tahım ve hızım korumuştur. Eğer şimdi öne
rilmekte olan özel güvendik yargı organları, 
sıkıyönetim gibi disipline;! kuruluşları kullan
madan, ulusal birlik, beraberlik içinde kal
kınma ülküsünü taşıyorsak bunun ilk koşulu 
enflâsyonu büyük bir süratle önlemektir. Ül
ke ekonomisinin enl'lâsyonisl el kiler altında ol
duğunu, işveren, işçi, esnaf, memur, köylü, 
sanayici hepsi bir ağızdan söylemekte, an
cak nedenlerine kendi görüş ve çıkar açıların
dan bakmaktadırlar. Enflâsyon, bir gelir çe
kiş m esi d ir. Dar gelirlilerden ve diğer, gelirle
rini arlırmak gücüne sahip olmayanlardan ser
mayedarlara onları doyuracak ölçülerde gelir 
transfer ettikten sonra son budur. Ancak, uy
gar toplumlar bu olayı doğal karşılamaz. Çün
kü, -ekonomik yaşamın güdümünü alan güçler, 
politik \-asamı da güdümüne alacağı için sorun 
daha bir önem kazanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, özetle ülke, plânlı 
enflâsyon yöntemi içinde kalkınmaya özenen 
bir "ülke niteliğindedir. Şimdi size yaşanılan 
hayattan bâzı kısa örnekler ve re «eğim. 

Pazar fiyatları; İçel'le ilgili fiyatlar: 

Pırasa; üreticiden, köylüden 30 kuruşa alın
mış burada J50 kuruşa biz yemişizdir. 

Havuç; 125 kuruşa alınmış Ankara fiyaü 
o liradır. 

Soğan; 60 kuruş, burada 175 kuruş. 
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Muz; 7 lira, burada 17 lira. 
Bezelye; üreticiden İçel'de 4 liraya alınmış, 

burada 900 kuruştur. 

Hıyar; 225 kuruş, burada 600 kuruştur. 
Biber; 250 kuruşa alınmış, burada 6 lira

dır. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, son iki yıl için

de tüketici harcamalarındaki artışlardan kısa
ca rakamlar vererek konuşmama son verece
ğim : 

Ekmek ve tahıllar son iki yıl içerisinde (A -'30 
fiyat artışı göstermiş, et, balık, kümes hayvan
ları ürünleri % 89,4, yağlar, süt ve süt ürün
leri ('/r 6-'),-'î, pastırma % 117, yaş ve kuru ,sebze 
ve meyveler % 3,1, çeşitli hazır yiyecekler (:/( 
6,6, tütün, alkollü içkiler r/r 18,3, konut harca
maları c/c 19,3, ev eşyaları % 30,1, giyim eşya
ları c/r 50, Çocuk giyim eşyaları c/r 56,7, kumaş
lar r/r 66,1, sağlık harcamaları c/c 46,1, ulaştır
ma harcamaları c/r 30,9, baharatlar c/c 35,7, kül
tür ve eğlence harcamaları r̂ 64,9. 

.Muhterem arkadaşlarım, özetle son 10 yıl 
içerisinde pahalılık % 215 artmıştır. İlgililerin 
saygıyle dikkatlerine sunuyorum. 

S. — İçel Milletvekili Turhan Özyüner'in 
Mersin Belediyesindeki kanunsuzluklar hakkın
da yürulem dışı demeci. 

BAŞKAN" — Sayın Turhan Özgün er, Mersin 
Belediyesindeki kanunsuzluklar hakkında, bu
yurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNKK (İçel) — ISaym Bas^ 
kan, sayın milletvekilleri; 

Mersin'de Ticaret Odasının öncülüğü ile 
«Mersin Turistik Otel İşletme Anonim Ortaklı
ğı» adı altında bir ortaklık kurulmuş ve bu or
taklığın keza öncülüğü ile adı bir hayli duyu
lan «Mersin Oteli»1 adında büyük bir otel inşa 
edilmiştir.. Görünüş itibariyle hakikaten Mer-
sinVle iç açıcı bir bina. Buna diyeceğimiz'yok,. 
memnunuz. Ancak, ne var ki, anonim ortaklı
ğın teşkil ettiği bu işdetme üç seneden beri 
- ki, zaten kuruluşu 3 - 4 s«ne- civarındadır - za
rar etmektedir ve zarar da bir hayli kabarık
tır. 

Şimdi, bu zararı telâfi etmek için, 24 küsur 
milyona mal olan bu -büyük otelin zararını bir 
ölçüde telâfi etmek ve zarara ortak etmek için,. 
âdeta, Mersin Belediyesine el atılmıştır, 
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Arkadaşlarım, Mersin Belediyesinin şüphe
siz bu otelin zararına ortaklığı beklenmez idi. 

Talep şu : Mersin Belediyesine, çok büyük 
iddialarla bu otele ortak olması teklifi yapıl
dığı zaman :> milyon talep edilmiş. Ama, bu tek
lif belediyeye geldiği zaman, şüphesiz beledi
yede parti gruplarının mücadelesi fayda ver
miş - 'Biraz sonra bahis mevzuu edeceğim için 
parti grupları dedim. Bir ölçüde adliyeye inti
kal eden bir durum var - ve bu tıalop reddedil
miş. Çünkü, Belediyeler Kanununun 15 ne i 
maddesinde öngörülen hizmetler mcyanmda de
ğildir. Bir işletmenin ortaklığı adı altında, o 
işletmenin zararım bir ölçüde azaltma olana
ğı reddedilmiştir. Aneak, o milyon talep red
dedilmiş olmasına rağmen, aradan bir - iki otu
rum geçerek bir diğer parti grubunun ağır bas
ması ile belediyeden istenen :> milyon yerine (i 
milyon nakit, ayrıca 6 milyon değeninde de 'i 
bin metrekarelik belediyenin en kıymetli, hazi
neden müdevver en kıymetli bir arazisi devre
dilmiştir. Yeikûn; - '•) milyon istediği halde -
6 milyon ve ayrıca (i milyonun üzerinde bir arsa, 
12 milyon. Oysa ki, bu. bina 24 milyona çıkmış
tı. Böylece, bu anonim ortakla Mersin Belediye
sinin hiç değilse yarı hisse ile orta'k olduğu id
dia edilebilir değil ini"?. Değil arkadaşlarım. 
Devede kulak kabilinden ama, mühim t)lan bu 
6 milyon nakit ve bugünkü değeri 6 milyonun 
üzerinde '•> bin metrekarelik bir arsa, hem de 
Mersin'in göbeğinde sahilde bir arsa. Bu da be
lediye tarafından verilmiş. 

Arkadaşlarım, bunun buraya kadar olanı 
normal denilebilir. Ortaikh'kta zarar da olur, 
kâr dıa olur. Ama arkadaşlarım, 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununun G6 ncı maddesini oku
duğumuz zaman orada. «Meclis azası mukave
lename ile alâkadar olduğu hususatta kendisi
nin veya 27 nci madde mucibince kendisiyle bir 
Mecliste içtimai caiz olmayan akrabasının tah
tı tasarrufunda bulunan emlâkin, istimlâk, isti
car ve mubayaasında müzakerata iştirak ede
mez» der. 

Arkadaşlarım, Belediye Başkanı Muhittin 
Uyar başta olmak üzere, belediyenin A. P.'li 
üyeleri Mersin Otelinin ortaklarıdır ki bunlar 
mii^aterata iştirak edemez. -Belediyeden Mer
sin Oteli :-) milyon istediği zaman, Cumhuriyet 
Halk Partisinin üyeleri tarafından yapılan gay-
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ret fayda yermiş, reddedilmiş. Bundan sonra 
şu 66 nci maddeye göre artık bunun bahsini 
yapmamaları lâzım iken, kamuoyuna • aksetmiş, 
Son Haber Gazetesi, Yeni Mersin Gazeteleri -
ki, bunlar bir partiyi tutmaz, Yeni Mersin Ga
zetesi A. P.'yi tutar açıkça hücum etmiş; yaptı
ğınız 66 neı maddeye ve dolaylsıyle şüphesiz 
kamuoyuna karsı gelmektir denilmiş, buna.•rağ
men, '•) milyon istenilmesine rağmen ortak- olan 
bu belediye üyeleri, başta Belediye» Başkanı 
Muhittin Uyar ve diğer- A. P. üyeleri Mersin 
Otelinin Anonim Şirketinin ortakları bunlar, 
müzakerata iştirak edemezter. Değil iştirak 
edememek, tekrar- bir tekriri müzakere ile mü
zakere açmışlar ve' :> milyonu 6 milyona ve park 
sahası da yokmuş bu otelin. Belediyemin en kıy
metli arsasını, bugünkü değeri 6 milyonun üze
rinde onu da vermişler, devede kulak kabilin
den ortak görünüyorlar. Maksat: kendilerinin 
ortak bulunduğu Mersin Otelinin zararını hafif
letmek. 

Arkadaşlarım, şiımdi, gazetenin biri yazıyor, 
.«•A. P. İlce İdare Kurulu, A. P.'li Belediye Alet
lisi üyelerini parti merkezinde toplatarak grup 
'kararı aldırmak suretiyle aleyhinde oy 'verecek
lerin partiden ihraç edilecekleri tahdidini de 
zapta alarak robot durumuna geçirmiş ve on
lara rey verdirmiştir.» diyor. Bu da ayrı bir 
mesele. Gazetede bu neşriyat yapıldıktan son
ra telkzibedıiimedi. 

A. IVııin, bir siyasî organ olarak bunda hiç
bir dahli yoktur. Ne var ki, A. P.'li üyeJler ken
di çıkarları uğruna Mersin Belediyesine ortak
lık bahis mevzuu iken - ki, bunun aksini kendi
leri de söyleyemiyor - 66 ncı madde gereğince 
böyle bir müzakerata iştirak etmemeleri lâzım
dı. Bu da yapılmadı. 

Demek ki, A. IVııin ilçe idare kurulu da bu 
işte bir ölçüde methaldar olmuştur. Bu organ . 
şüphesiz gereğini' yapmaktan, siyasî gereğini 
yapmaktan da uzaklaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bitirin lütfeîî. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) ^ B i t i r i 
yorum efendim. 

K fendim şimdi, şüphesiz... 
BAŞKAN — Tahsis ettiğimiz vakit tamam 

oldu. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devaımla) — Tamam 

'efendim, tamam. "•' 
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Bu mesele, 1580 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desine aykırı olduğu, yani bir anonim şirketin 
ortakları olan kişiler, su, yol, kanalizasyon 
meselesini halledetmemiş bir belediyenin 6 mil
yon linası ile 6 milyon değerinde bir arsasını 
iki cem'an 12 milyon lirasını, kendileııinıin ortak 
olduğu bir şirike'te aktarma durumundadırlar, 
laktaranışiartdır. Bu, G6 ncı maddeye aykırıdır ve 
Danışttaya müracaait edilmiştir. Danıştaya inti
kal erhmJiş bir mesele olduğu için detaylarına 
inmiyorum. Ancak, belediyenin hükmî şahsiyeti 
itibariyle.. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Millet 
Meclisinde bu mesele konuşulmaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Çok 
mu üzdü sizi? 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Mahke
meye gitımiş bir mese'le konuşulmaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sizi üz-
meln. bu mesele. Çünlkü, demelisiniz ki,.. 

BAŞKAN — Sayın Özîgüner, Sayın Özgü
ner... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Haki
katen yolsuzluktur bu.. 

(Başkan mikrofonu kısarak hatibin sözünü 
kesti). 

BAŞfKİAN — Bir dakika Özgüner, sözünüzü 
kesiyorum. 

'(Içiel Milletvekili Turhan özgüner ile A. P. 
li milletvekilleri arasında karşılıklı müdahale
ler). 

Boşuna konuşmayınız, konuşmalarınız zap-
ta geçmiyor. Sözünüzü kestim, konuşmalarınız 
zapta geçmiyor Sayın Özgüner. Başkanlığın in
tanın dinleyin, ondan sonra sözünüzü bağla
mak imkânını vereyim. 

Her kuruluşun, her hükmî şahsiyetin şüphe
siz, mutlaka bendine özgü bir nüfuzu, bir gücü 
olur. Hükmî şahısların organları pek çoktur. 
Her sahada o güç herhangi bir yerde, herhangi 

'b îr yolsuzlukta herhangi bir kimse tarafından, 
her hükmî şa'hısta olduğu gibi kullanılması, 
az da olsa, çok az da olsa muhtemeldir. O hük
mî şahsiyetin tümüne yönelen herhangi bir be
yanda bulunmaya, tespit ettiğimiz herhangi bir 
olay bizi yetkili kılmaz. O itibarla ,rica edece
ğimi, konuşmanızın tamamıyle şahsiyattan âri 
olarak tamamıyle teknik konulara, tespit ettiği

niz, konulara inhisar ettirilmJe&i, zorunludur. 
Aksi halde biz burada her hangi bir olaydan, 
hiç de gereksiz yere her hangi bir hükmî şah
sın tümünü sebepsiz itham ve mütemadiyen kar
şılıklı ithamları sürdüren, onlarla uğraşan bir 
ku-fuluş hailine gelmiş oluruz. Buna Başkanlık 
ımezun ve yetkili değildir ve bu kürsü de bunun 
için kullanılamaz. Sayın Hatipten rica edece
ğim; Bu çerçeve idinde kalsınlar, 

Buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bir 

hükmî şahsiyetin bir kanadındaki ufak bir yol
suzluk bildirildiği zaman, o hükmî şahsiyetin 
ıbütün ağırlığı ile o yolsuzluğu ortaya çıkarma
sı ve bertaraf etmesi lâzım iken; şüphesiz aksi 
kanaatte bulunmalarının... 

BAŞKAN — O çerçeve içinde kalırsanız... 
TURHAN ÖZGÜNER ı(Devamla) — Ko

nuşuyorum efendim. 
BAŞKAN — Görevini herkesin yapıp yap

mayacağı hususu kendisine aittir. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Senin de bir ote

lin olduğunu söylüyorlar. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ar

kadaşlarım, bir büyük yolsuzluk var. Belediye
ler Kanununun 66 ncı maddesi .gereğince or
tak olan kişilerin kendi ortaklıklarıyle ilgili 
bir meselede rey beyan etmemeleri lâzım iken, 
rey beyan ederek, hem de bu talebi aşarak 3 
milyonu 6 milyon, 6 milyonluk bir de belediye 
arsasını vermek suretiyle 12 milyonluk, yani 4 
misli bir taleple iştirak etmelerinin yolsuzlu
ğunu belirtir ve belediye olması hasebiyle de 
İçişleri Bakanlığının dikkatini çekerim. 

/Saygılar sunarım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sizin de çok kâr 
ıgetiren bir oteliniz varmış orada, herkes söy
lüyor bunu. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ortak ede
lim sizi o zaman. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Allah Allah, şu 
lâf mı senin söylediğin ? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Demek ki 
benim konuştuklarım bir kulağından girmiş, 
öbüründen çıkmış. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Haydi be sen 
de... Sen biraz evvel diyordun ki, «Hem ticare
timi yapıyorum, hem de görevimi yerine getiri
yorum..» oysa bir otelin varmış orada. 
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(KarsMiMveki l i Musa Doj^,n ile İçel Mil
letvekili Turhan üagıüner arasında karsılikh lâf 
atmalar.) 

IV. — GÖRÜ? 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrakman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilây Imer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, İçtüzük 
teklifi we Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Saym j ; 763) (1) 

BAŞKAN — İçtüzük müzakeresine kaldığı
mız noktadan devam ediyoruz. 

115 noi maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Oylamalar >v& iSeçdtmler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Oylamalar 
Oylama şekilleri : 
Madde 115. — Oylama üç şekilde yapılır : 
1. İşaretle oylama; 
2. Açık oylama; 
3. Gizli oylaıma. 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması; te

reddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin 
ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salon
da olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölü
nerek sayılmaları suretiyle yapılır. 

Açık .oylama üzerinde milletvekillerinin, 
ad ve soyadlarıyle seçim çevrelerinin yazılı 
olduğu oy pusulalarının kutuya atılmıası 
veya elektronik oylama mekanizmasının ça
lıştırılması, yahut ad cetvelinin okunması 
üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa 
kalkarak «kabul», «çekinser» veya «ret» 
kelimelerinden ıbdrini yüksek sesle söyle
mesi ve böylece açıkladığı oyunun divan 
üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması kürsüde bu
lunan bir kutuya oy pusulalarının atıl
ması suretiyle olabileceği gibi kutuların 

(1) 763 S. \Sayili basnıayazt 13 ncü Birleşim I 
Tutanağına eklidir.) | 

— 275 

BAŞKAN — Diğer gündem dışı talepleri 
yerine getinme olanağımız yoktur. Gündeme ge
çiyoruz. 

LEN İŞLER 

özel görevliler tarafından dolaştırılması su
retiyle de yapılabilir. Açık oylama şekil
lerinden birine başvurulması Genel Ku
rulun takdirine bağlıdır. 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bu
lunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya 
atılması suretiyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak 
çekinser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy anla
mına gelir. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı-
na sayın Eroğan, buyurun. 

DP GURUBU ADINA NURİ EROĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Bu madde oylama çeşitlerini tespit etmek
tedir. Oylama ile ne elde edilecek? Millî irade
nin tecellisi elde edilecek. Tüzük bunu müm
kün kılıyor mu? 

Ben derim ki, «Hayır». Bu tüzük, Başka
nın bütün gayretine, Komisyonun çabasına 
rağmen, millî iradenin tecellisinden çolk uzak
lara bizi götürmektedir. Millî irade, milletveki
linin vazifesini yapmasıyle ve Parlâmentonun 
vazifesini yapmasıyle tecelli eder. Milletvekili 
bu tüzükle vazifesini yapa/bilir mi ? 

6 ncı Kısım'daki ımaddeleri okursak, bunla
rı yapmaktan tamamen men edilmektedir. 

3 ncü Bölümü tetkik edersek, bu da Parlâ
mentonun vazifesini yapmaktan menetmeye 
matuf hükümleri getirmektedir. 

ISayın Başkan; bunu, tüzüğü o derece şid
detle müdafaa etmektedir ki, sanki kendi esle
rini kollamak isteyen bir sanatkâr gibidir. 6 ncı 
bölümün müdafaası sırasında, Belçika Parlâ
mentosu içtüzüğünden misâl getirdiler. Belçi
ka'da kral vardır. Oysa ki, Türkiye Cumhu
riyetinin kurucusu Atatürk, ««Hâkimiyetin bi-
lâ kaydüşart Milletin, olduğunu» bu Parlâmen
toya âlem yapmıştır. Ama, bu maddelerde Par
lâmento vazifesini yapamaz. Hele 103 ncü mad
denin son fıkrasının kabulünden sonra, buna 
kesinlikle inanmış bulunuyorum. 

file:///Sayili


M.'Mecl is i ' B : 21" 

" • Tar ih , bu Tüzüğün hazırlatmıa'sinda vazife
li olanları , b'inui' yürü tinekt e görev alanları 
lıi<; bir zaman rahmeti o anuıayacakt ı r . Bundan 
sonraki Tüzük müzakerelerinde ağır mes'uliye-
1,e iş t i rak etim em ek için, sn anda salonu terk- ,.-
ediyorum. 

iSizlenide say »'i ile selâmlıyorum. 
ıBAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ <">ZJ)l<X\.()(iLl. (Ankara ) '— Sayın 

ıliasjkn.n, çoik değerli a rkadaş l a r ım; 
115 nei madde ile oylama şrlkilleri izah edi

liyor. derecikten, her ne kini ar 'Sayın i 'hoğan'm 
Licelisi U'rk etmesinin nedenini kesin olaraik an
lamamış isek d e , m'adde üzerinde elbette dur-
n'ıaik 1 azmidir. 

Değerli a rkadaş la r ın ı ; sayın arkadaşımız her 
İnilde 'oylamaların "taızr üzerinde; madde ile 
nıutaha.kai batinde değildir. Maddenin getirmiş' 
okluğu hükümlıere ve prensiplere karşıdır. 'Arma 
«şöyle olmasın, böyle olmasın» diye bir çözüm 
yolu göst e ninesini de kendisiırden haklı olarak 
bcıkİerdi'k. ' 

Nereısıine it iraz ediyor? Dygulamada. gerçek
ten 3ıalalar oluyor. Bazen hepimizi tedirgin 
edoa olaylar da oluyor. '1 Ih; 'şüphe yoık ki, oyla
ma,, parkînıeniter rejimin namusudur arkadaşla
rımı. Hiç şüphe yoik ki, oylamada asıl sorumlu
luk başkanım. vicdan nidadır . Türkiye 'n in en 
yükseik organının başında olan bir şahsiyetin, 
İrer ^ıman kendisinden bdklonilen. dürüs t lüğü 
ve tarafsızlığı güsjfeı.ımesi beklenir ve asıl (dan 
da budur. Ama .Başkanı da insandır , ya n ilahi lir; 
yanliş sayaıbllir, yanlış saydırabil ir . Bunun da 
baraj lar ı , temıinat unsur lar ı burada, az enik var
dı r. i] leşt 1 i i kıbiîi r, moiksa ir I a r ı gide ri 1 el dlii r. An ı a, 
maddî hadise göstermueden Divanı, Divandaki 
yönetimi, oylamayı İçtüzük hüikümı terine ayîkin 
«eıkil.de yapıyor diye suçla/mak mündoün değil
dir, hele yeni bir İçtüzüğü görüşüp, çalışmala
rımızı yeni prensiplere götüreceğimiz bir sırada 
-ortak karar la r la , ontah irade ile daha verimli 
daha dürüs t bir mieıtödâ götüreceğihıiz bir sıra
da, i>ir çözüm yolu getirmetk ve 115 nci m a d d e 
nin bata l r taraf lar ını , uygulamaya ' t e r s ' düşen 
taraf lar ını da* aedcea burada "ifade- etınelv gere-
Iciıdi. İki ya.pıiınıadı, . ; - • • -

Değerli aı İkada star im, yanlışİıklar o luyor . ' 
* 'Bitti ıssa bu otıoımatiık cihazlarla yapıla n oylahıa-
İ a n d a m a a l e s e f t am bir ciddiyetle* tanı bir so-
rumlu'lu'k duygusu içerisinde yoflcfama 'yapılmı-
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yor.- GVlnıeycrr ' a rkadaşlar ın düğinelerine bas
m a k suretiyle, imlan mevcut muş 'gabi göste
riliyor. Bu pa r l amen te r ahlâka yakışmaz. Bu 
konularda titizlik ilik şar t t ı r . Ayrıca işarı oyla
mada oylar sayı I inken Sayın Başkanın ve Diva
nın. sayın üyelerin büyük bir d ikkat le fek bir oy 
-ile memleketin, en önemli meselesinin kaybedile
ceğini, ya da kazanılacağını , dennokrasi namusu
nun "tcık bir oy ile feda edileceğini düşünürsek 
özel bir titizlik, göstermeleri gerekir . Nasıl ki, 
yoikl.am.an m da büyük bir t i t izlik içinde yapıl
ması gerc'ktiği gibi. Onun için 'oylamanın" şek
linden, formalitelerden çok, burada vicdanları-
nııza hükmeden sorumluluk duygusunu, demok-
i'a,si ahlâ'kını hâkimi kılınanın şuuruna varmajı-
yız. İhı kuvvet l i barajları getirebilirsiniz anıa 
onu mutlaka bir yana itmeye kararlı bir başkan 
çiikanilıir, ve boylere demokrasi adına cinayetler 
işlenebilir. -Bunun örnekleri vardır, Her ülkede 
vardır . Bu nedenle her -şeyden önce Başjkanlıik 
Divanının sorumIuluğunu iyi anlanuısı gerelkir. 
M i İlet v elci İlerinin de Baş'kanlik. Divanının lıaik-
sız tasarruf lar ına karşı burada büyük kavga. 
vermesi lâzımıdır. (Joğu kez h-alksızlıklara karşı 
biz de Millet. Meclisi olaraik dii-enıtniyoruz arka
daşlar. Burada başlkan la n n bazan duygusal 
.davranışlarina şahiidolmuşuzdur. Burada baş
kanlar ın hazan ne yazdv ki, mensuboldüklar ı 
part inin bir organı, bir temsilcisi imiş gibi ha
reket edercik k a r a r ve rd ik le r in i , 'müta lâa beyan 
et t ikler ini görmüşüzdür . Az da olsa bunların 
kesinlikle ve İni' daha diri lmemek üzere .Millet 
Meclisinin tar ihine intikal ötmesini temenni edi
yorum. 

. . B ü t ü n . lnıniar karşısında belki de biz zaman 
zaman görevimizi ciddiyetle yapamamışız. lfa/k-
şız t a sa r ru f la ra , taraflı tasarruf lara karşı Mec
lisçe hiçbir g rup farkı. güzetumksizin direnıııe-
-.ınişiz. Tabiî haksıziığ-a karşı direnilmeyen bir 

: toplumda, başika. haıkşıziiiklar,devam ed>er gider. 
-O it ibarla Sayın Eroğaıi : arkadaşımız maddeyi 
müşahhas olarak eleştirmeli bu 115 nei madde
de göısterilimiş olan oylama şdkillei'injn. yeriııc1 

no/ksanlar. nelers-e, burada göstermeliydi. 

]')eğerli aıdvfiitlaşlarıun, madde önce Türkçe 
yönünden , g ramer ' kaideleri yönünden bozuk
tu r ve hatalı yazılmıştır. Herhalde."sayın kenris-

' yon "da dilkllvârt et;miş : ' :oiacalttardır; ya 'da VMkkat 
<d,meınilşle;'w.e... '•' ••• •''•-•-• 
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BAŞKAN :— Sayın (jz.deııoğlu, süreniz dol
du tamamlayınız efendim. 

SİNASİ üZD'RNOaLU (Devamla) — Ta-
nıattir lıyorum efendim. 

Maddenin ikinci bendinde çok açık bir gra-
mer hartası vardır, ya da yanlı» basılmıştır. 
«İşaretle oylamada.» olacak, «işaretle oylama 
üyelerin el kaldırması...» diyor, devanı ediyor, 
«... tereddüt halinde ayağa kalkmaları, 5 üye
nin lyağa kalkarak taklit' etmesi halinde...» 
Neyi teklif etrme halinde? Etmesi halinde? Dü
şük bir cümledir, Türkçe değildir. Bu devanı 
ediyor, ileride bir ilki nokta daha var. Meselâ, 
burada o nci paragrafta «... Görevliler tarafın
dan dolaştırılması suretiyle» diyor, «... dolaştı
rılması yoluyle de» denebilir. Bilhassa 2 nci pa
ragraftaki gramıer hatasının da düzeltilmesi ve 
maddenin Türkçe kurallarına uysun bir şekilde 
yeniden düzenlenmesi için bir önerce takdim 
ediyorum. Komisyonun dikkatini çeker, Yüce 
Heyeti saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygını, buyurunuz. 

SALİH AVGUN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarını; Sayın Ok'un. başkan
lığında geçen celse cereyan eden hadise olma
mış olsaydı ben burada söz alnıayaea/ktnm. Açıık 
oylanıra konusu üzıerinde durmaik istiyorum. 

Açıık oylama bu fıkrada tanzim edilirken, 
«Aiill.etvekillerinin ad ve soyadları, seçim çev
releri yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya 
atılnuısı» diyor ve bir de «Açıık oylamayı mil
let vekil terinin ayağa kalkaraık kabul, çeldnser 
ve ret şakimde işaret buyurnıalarıyle meselenin 
çözüleceğini» burada ifade etmiş bulunmalvta-
dır. 

Sayın Ok, bu tatbikatı gene ad okumak ve 
kutuları kürsüye dizımak suretiyle yaptılar ve 
sayın bir siyasî partiye mensup arkadaşlarımız 
şiddetle buna karşı koydular. 'Komisyonun lüt
fen dinletinesıini istirham edeceğini. Bana göre. 
onanı 1 i bir konu. Bu tatbikata komisyon ne di
yecektir, ınenaık ediyorum. Anlamadınız, şimdi 
ne diyeceksiniz, benim bu soruma ne cevap vc-
reeeıksiniz ? Ben de mcntlk ediyorum .yani 

Bu tatbikatın, ben de Sayın Nurettin Ok. 
gibi, yapılabileceği inancı içindeyim. Ad o.ku-
ıina.k suretiyle kabul, ret veya çekinser mesele
sinin gene kutuları koymak suretiyle yapılacağı 
inancı içindeyim. Bu halamdan bu maddeyi ko-
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misyon nasıl anlar? Sayın Ok'un tatbikatını 
yaptığı gibi anlıyorsa - ki, ben de buna taraf
tarım - kolaybk ge.tirecekt.ir. Çünkü, 20 tane 
önerge verecdk, ad olkumak suretiyle açık oyla
ma isteyecak. Başkan, evet «ad okıınmk suretiy
le oylama yapıyorum» diyecek, önergeler için 
kutu hırı buraya sıralayacak ve oylamaya geçe
cek. O zamıaıı bu ad okumak suretiyle açıık oy
lama- şevklinde kabul edilecek mi? Bu fiikradaki 
2 hususun taıkdir hakkını Divana mı bırakıyo
ruz, yoksa buna bir sarahat vermek gerekir mi, 
geraKiııez mi? P>en bu husus için söz aldım. Ko
misyonun dikkatini çakıyorum ve tatbikatta Sa
yın "Meclis Baştkaııvakili Nurettin Ok'un anladı
ğı gibi ben de tatbikatı anlıyorum ; faika t bura
da bu meselenin vuzuha kavuşması lâzımdır 
inancı içindeyim. Komisyon bunun için ne düşü
nür ve bu fıkraya bir a cılklık getirir mi? Bu hu
susu arz otmelk için söz aldım. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN —Say m Ekşi. 

IIEMDUH EKŞİ (Ordu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Bışka söz isteyen Sayın üye? \ Ok. 
Sayın Aygün, buradaki fukra acık. Söylü

yor burada; iyi tatlkik ettiyseniz açık; «Ad ve 
soyadları, secim çevrelerinin, yazılı olduğu oy 
pusulalarının kutuya, atılması veya elektronik... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALİ (Adana) — Sualleri varsa cevap 
vere/im efendim. 

BAŞKAN — Arkasından devam ediyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
taikdir başkana veya Başkanlık Divanına mı 
aittir?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKOALI (Adana) — ikinci fok raimi so
nunda.. «Açık oylanıra şekillerinden birine baş
vurulması, Genel Kurulun takdirine bağlıdır.» 
denmektedir. 

BAŞKAN — Bir şey mi soracaksınız?.. Bu
yuru o. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — «Açık oyla
mada takdire bağlıdır..» konusu yu kardaki fık
rayı ilzamı ederse... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OLV-
DET AKOAL1 (Adana) — Ütmez' olur mu? 
Açıık lama sakillerini sı ralıyor... 

http://ge.tirecekt.ir
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BAŞKAN — Bir dakika, bir daMfea, Sayın 
Aygün sorunuzu ben dinleyeyim, usul öyle bili
yorsunuz. Biz aramızda halladem'e-zsıeik o z&-
anan... Buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan 
ben bu mesele vuzuha kavuşsun diye söz aldım. 

BAŞKAN — Anladım, buyurun sorunuzu 
rica edeyim., 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Açık oylama
dan birisini takdir, Başkanlık Divamnma aittir 
şeklinde olmaz. Çünkü, kalkar da ben «ad oku
mak suretiyle» diye tasrih edersem ne yapacak
sınız ?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim alttan 3 ncü 
fıkranın son cümlesini beraber okuyalım. 

«Açık oylama şekillerinden birine başvurul
ması, Genel Kurulun takdirine bağlıdır, diyor. 
Demek ki, açık oylama şekillerinden birine baş
vurulması Genel Kurulun takdirine bağlıdır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «Kararma 
bağlıdır» diye değiştirelim. «Takdir» kelimesini 
«kararına» olarak değiştirelim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tamam. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Ay gün'ün temas et
tiği konuya ben de temas etmek istiyorum. Da
ha evvelce söz almıştım; fakat konuşmalardan 
sonra vazgeçmiştim. Şimdi tereddüt hâsıl olmuş 
bulunmaktadır. Ben de bu konuda fikirlerimi 
beyan etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, oy, aynı zamanda ira
denin açığa çıkması, i'rade beyanının açığa çık
ması demektir ve 3 şekilde «kabul», «ret» veya 
«çekinser» şeklinde tezahür eder. 

Geçen gün burada yapılan bir oylamada Sa
yın Başkanvekilim'iz Nurettin Ok, yönetici ola
rak, Başkanlık Divanında bulunuyorlar idi, ar- • 
kadaşlarımızdan bir kısmı mevcudoldukları hal
de oylamaya katılmadılar. Oylama aynı zaman
da yoklama sonucunu da doğuracak bir keyfi
yettir. Bir milletvekili Genel Kurul salonunda 
bulunup irade beyanında bulunmak istemeyebi
lir de. Bu mümkündür. Yani bir kimseyi, mu
hakkak iradeni bu konuda beyan edeceksin, di
ye zorlamak mümkün değildir. Bu halde ne ola

caktır? Yani, milletvekili salonda bulunduğuna 
göre, yoklama nisabına dâhil edilecek midir? 
Sayın Ok, o gün burada bulunan arkadaşları
mızı nisaba dâhil etmiştir; yani yoklama sonu
cuna tesir edecek bir nitelik taşıdığı kanaatiyle 
irade beyanında bulunmayan arkadaşlarımızı 
yoklamaya dâhil etmiş ve var saymıştır. Acaba 
Komisyonun bu konudaki fikri nedir? Bunu öğ
renmek istiyorum. Burada bulunup irade beya
nında bulunmayan, oylamaya katılmayan arka
daşlarımız nisaba dâhil edilecek midir, edilme
yecek midir? Bu konunun açıklığa kavuşturul
ması gereklidir, çünkü münakaşalara sebebol-
maktadır. Bu konunun açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —̂  Başka söz isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan bir 
açıklama yapmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Ekşi'nin bah
settiği husus 122 nci maddenin müzakeresi sıra
sında mevzuubahsedilecektir. Osmanlı Meclisi 
Mebusanmm tüzük gerekçesinde, «Salonda ha
zır bulunup da iradesini izhar etmeyenlerin çe
kinser oy vermiş addedileceği» yazılıdır. Biz bu 
yolda 122 nci maddenin müzakeresi sırasında 
fikirlerimizi Komisyon olarak beyan edeceğiz. 
Fakat onun müzakere yeri burası değil. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim nedenlerden ötürü 115 

nci maddenin Türkçe ve gramer kurallarına uy
gun olarak yeniden yazılmak üzere komisyona 
idaesini saygıyle öneriyorum. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

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

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutayım. 

—.278 — 
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Sayın Başkanlığa 

115 nci maddenin sondan 3 ncü fıkrasının 
son cümlesindeki «Genel Kurulun takdirine bağ
lıdır» deyimindeki «takdirine» sözcüğünün «ka
rarına» biçiminde değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana)' — Katılıyoruz efen
dim, «kararma» daha sarih efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İlk önerge, Komisyonun katılmadığını be

yan ettiği, maddenin Komisyona iadesi husu
sundaki önerge okundu, dinlediniz. Tekrar 
okutmayacağım müsaade ederseniz, tamamıyle 
sade bir talep, Komisyona iade talebi, Sayın Öz-
denoğlu'nun talebi. 

Komisyonun katıldığını beyan ettiği bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun katıldığını beyan ettiği 2 nci 
önerge, biraz evvel Sayın Aygün'ün sorusu üze
rine okunmuş bulunan sondan 3 ncü fıkranın 
son cümlesindeki açık oylama şekillerinden biri
ne başvurulması Genel Kurulun takdirine bağlı
dır, ifadesindeki «takdir» sözünün «kararma» 
şeklinde değiştirilmesini öngören Turhan özgü-
ner'in önerisine Komisyon katılmıştır. Bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka önerge yok. Kabul edilmiş şekliyle, 
«takdirine» sözcüğü «kararma» şeklinde değiş
tirilen bu maddeyi bu değişiklikle birlikte tas
viplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşaretle oylamanın yapılacağı haller : 
Madde 116. — Anayasada, kanunlarda ve 

İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının 
zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda 
kaide olarak işaret oyuna başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği be
lirtilen hususlarda, oylamaların işaretle yapıl
ması zorunludur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin tehirini, varsa önerge
lerin Komisyona iadesini talebediyoruz. 

BAŞKAN'— Komisyonun, maddenin müza
keresinin tehiri önergelerin Komisyona verilme
si hususundaki talebini tasvibinize sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İşaretle oylamada usul : 
Madde 117. — İşaret oyuna başvurulması 

gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını 
bildirerek önce oya sunulan hususu kabul eden
lerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını 
ister. 

Başkanlık Divanı üyeleri, kendi oylarını Ge
nel Kuruldaki, oyların sayımı bittikten sonra 
Başkana bildirirler. 

Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel 
Kurula «kabul edilmiştir» veya «kabul edilme
miştir» denmek suretiyle ilân olunur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan husu
sun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan 
ile Divan üyeleri beraberce sayarak tespit eder
ler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları 
tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oylamanın 
ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildi
rir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvu
rulmasından hemen sonra bir arada ayağı kal
kan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılma
dığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını is
terlerse, oylama salonda ikiye bölünmek sure
tiyle yeniden yapılır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakeresinin tehirini ve varsa 
önergelerin Komisyona iadesini talebediyoruz. 

BAŞKAN — 117 nci maddenin, müzakeresi
nin tehiri ile önergelerin tevdiini Komisyon ta-
lebediyor. Tasviplerinize sunuyorum: Kabul 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylamanın zorunlu olduğu haller : 

Madde 118. — Genel ve katma bütçe kanun
ları tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarılar
la değişiklik tasarıları, genel ve katma bütçeli 
daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek 
verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, bu ka
nunlara ilişkin değişiklik tasarıları, bu kanun
larda bölümler arasında aktarma yapılmasına 
dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkında veri-
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len kanım teklifleri, gerici olarak harcama ya
pılmasına Ve gelir toplanmasına yetki veren 
kanun 1 a san la r ın ın t ü m ü ; vergi resim ve harç
lar konmasına, kaldır ı lmasına, eksiltmesine ve
ya art ır ı lmasına dai r kanun t a s a n ve teklifleri
nin. t ü m ü ; kesinhesap kanunu tasarı lar ı , genel 
ve katma bütçeli daireleri ' bağlı döner sermaye
ler hesaplarının onaylanmasına dai r kanun ta
sarılarının t ü m ü ; millet lerarası anıt laşmaların 
onaylanması ; İm andlaşmalara katılma veya. I .m 
andlaşmalar ın belli hükümlerinin yürür lüğe 
konması hakkındaki katılma bildirilerinin ya
pılmasının uygun bulunması hakkındaki kanun 
taşan la r ın ın t ü m ü ; u/un vadeli kalkınma planı 
tasarısının tümü, Anayasanın değiştiri lmesine 
dai r kanım tekliflerinin her bir maddesiyle tü
mü ve bu İçtüzüğün emredici hükümleriyle be
lirtilen diğer hususların oylanması açık oylama 
ile yapılır . 

Kurul salonumla bu lunup bulunmadığını 
tespit eder. 

Oy lamaya ilk olarak açık oy isteminde bu
lunan üyelerden başlanır, öne rge sahiplerinden 
en az onbeşi Genel Kurul salonunda bulunmaz 
veya noksan imza herhangi bir milletvekili ta
raf ından kabullenilmez veya oylamaya katıl-
mazlarsa, açık oylama, istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulunanlar
dan en az onbeş milletvekilinin oyunu kutuya 
atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapı lan oy
lama, işaret oyu ni tel iğinde işlem görür. 

Acık oylama sırasında basılı oy pusulası bu
lunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine 
adını ve secim çevresini yazıp imzalamak sure
tiyle oyunu kullanabilir . 

A N A Y A S A KOMİSYONT BAŞKANİ. OEY-
DET AKÇALİ (Adana) ~ - Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin de tehirini ve varsa 
önergelerin Komisyona iadesini talebediyoruz. 

B A Ş K A N — 118 nci madde hakkında da 
Komisyon müzakere tehiri , önergelerin tevdiini 
talebet inektedir/•• Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiş
t ir . 

Açık oylama istemi : 
Madde 1 10. — Anayasa , kanunlar ve İçtüzük 

gereğince işaret oyuna yalı ut gizli oya başvurul
ması zorunlu olmayan hallerde açık o y l a m a ya
pı lması en az onbeş milletvekilinin yazılı istemi
ne başlıdır. 
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Bu husustaki önergelerin, •oylamaya geçilme
den önce Başkanl ığa verilmiş olması gereklidir . 
•Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy iste
mi o lduğunu bildirir ve önerge sahiplerinden en 
az onbeşinin Genel Kurul salonunda bulunul) 
bulunmadığını tespit eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bu
lunan üyelerden başlanır. Önerge sahiplerinden 
en az onbeşi Genel Kurul salonunda bulunmaz 
veya noksan imza herhangıi bir milletvekili ta
rafından kabullenilmez veya oylamaya katıl-
nıazlarsa, açık" oylama istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulunan
lardan en az onbeş milletvekilinin oyunu ku
tuya atmadığı tasnif sonunda, anlaşılırsa, ya
pılan, oylama, işaret oyu niteliğinde işlem gö
rür. 

Acık oylama sırasında basılı oy pusulası bu
lunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine 
adını ve seçim çevresini, yazıp imzalamak sure
tiyle oyunu kullanabilir . 

ANAYASA KOMİSYONL BAŞKAN! OEY-
DET AKÇALİ (Adana) - S a y ı n Başkan, bu 
maddeye ait müzakerenin de tehir i ve varsa 
önergelerin Komisyona iadesini talebediyoruz. 

BAŞKAN — .110 ucu maddenin müzakeresi
nin tehirini, önergelerin tevdiini Komisyon ta-
lebediyor. Bu talebi tasviplerinize sunuyorum : 
Kabul edenler... "Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir . 

120 nci maddeyi t akd im ediyorum. 
Açık oylamanın sonuçlanması : 
Madde 120. — Açık oy lamada oylama işle

minin sona erdiği Başkanlıkça bildirildikten 
sonra, hiçbir milletvekili oyunu kul lanamaz. 

Oyların sayımı ve dökümü Divan üyelerince 
yapıl ır ve tu tanakla tespit edilen sonuç aynı 
o turumda Başkan t a ra f ından ilân olunur. 

B A Ş K A N —• Söz isteyen sayın üye?.. 
T r U i l A N ÖZGÜNEH (İçel) — Sayın Baş

kan, açık oylamayı sadece Divana bırakıyoruz. 
Acaba Divanın iht iyarına bıraksak da, tasnif 
komisyonu gereğinde tanzim edilse mümkün ol
maz ııııf Bunu gerekli görmüyor la r mi ; gör
müyorlarsa nedendir? Zapta geçmesini rica 
ediyorum. Tamamen katı bir madde olmasın. 

BAŞKAN — Tekra r eder misiniz lütfen? 

TUİ İRAX ÖZGÜNKR (İçel) — Efendim, 
Divan yetkil i olmakla beraber oylamada süra t in 
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temin edilmesi bakımından ve Divanın başka 
işlerle meşgul olmasına mâni olmamak için Di
vanın-ihtiyarına bırakalım. İcabında bir tasnif 
heyeti tespit etmek düşünülemez mi? 

1 i AŞK AN — Sayın üzgüner, o seçimlere mah
sus bir müessese. Halen açık oyda tatbik et
tiğimiz usul budur. Tasnifi, Divan üyesi arka
daşın nezaretinde ilgili memur arkadaşla birlik
te Divanda yapıyorlar. Halen onu tatbik ediyo
ruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İste buna 
rağmen bir tasnif komisyonu kurulması... 

BAŞKAN —• Yalnız seçimlerde uyguluyoruz. 
Eğer o usulden bir şikâyetiniz var, bir değişik
lik düşünüyorsanız.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) - Sürat te
min etmek iein. 

BAŞKAN •— Bu hususta no düşünüyorsunuz 
Sayın Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ OEY-
DBT AKOALi (Adana) — Sayın Başkan, si
zin cevabınıza iştirak ediyoruz. Halihazır İçtü
züğümüzde tatbik edilen usul budur ve bu şe
kilde kalmasına Komisyonumuz karar vermiş
tin. 

"BAŞKAN — Sayın Özgüncr, Komisyon «Bu 
şekli uygun bulduk» diyorlar. 

120 nei madde üzerinde başka söz isteyen 
yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

...121 nci maddeyi takdim -ediyorum. 
Birden fazla açık oylamanın bir arada yapıl

ması : 
Madde 121. — Birden fazla husus hakkında 

açık oylama yapılması gerekiryorsa, açık oyla
ma işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara 
aynı zamanda atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oy
lama oturumun sonuna veya haftanın belli bir 
gününe bırakılabilir. 

- B AŞK AN — Söz isteyen sayın üye'?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALİ (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakeresinin tehirini, varsa öner
gelerin Komisyonumuza iadesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN —Maddenin müzakeresinin tehiri, 
önergelerin Komisyona, tevdii talebediliyor. Bu 
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hususu tasviplerinize sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.122 nei maddeyi takdim ediyorum. 
Karar yetersayısı : 
Madde 122. — Oya konulan bütün hususlar, 

Anayasada, kanunlarda veya İçtüzükte ayrıca" 
hüküm yoksa, toplantıya katılan milletvekilleri-
nıin salt eoğunluğuyle kararlaştırılır. Salt ço
ğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan 
çoğunluktur. 

İşaretle oylamada olumlu oylar, olumsuz oy
lardan fazlaysa, oya konan husus kabul edil
miş; aksi halde, reddedilmiş olur. İşaretle oy
lamada oya katılmayanlar, çekiııser oy kullan
mış sayılır. 

BAŞKAN — !Söz isteyen sayın üye?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durakoğlu. 

C.H.P. GRUBU ADİNA AHMET. DURAK-• 
OĞLU (Sivas) — Sayın "B a sikan, sayın millet
vekilleri; 

122 nci imaddeniıı 2 nei fıkrasında; «İşaret
le oylamada olumlu oylar, olumsuz oylardan 
fazlaysa oya 'konan husus kabul, edilmiş; aksi 
halde, reddedilmiş olur. İşaretle oylamada oya 
katılmayanlar cekinser oy kullanmış sayılır» 
denmelktedir. 

Aziz arkadaşlarım, oy kullanmanın muay-~ 
yen usulleri vardır. Bir hususu ya Ikabul eder
siniz, ya reddedersiniz veyahut id a o konuda ce
kinser olduğunuzu söylersiniz. 

Şimdi bir üye irade beyanında bulunmu
yorsa 'mutlaka «cekinser» demeye imkân yok
tur. Yani burada peşin bir (kabulle irade izha
rının yerine geçecek bir hükmü getirmek, zan
nederim Anayasanın esprisine de, şimdiye ka-
dank'i, uygulamaya da tamamiyle aykırıdır; bu
rada cekinser olarak Ikabul edilmeye imkân yok
tur. Eğer sayılması ınünılkünse, olsa olsa nisaba 
dahil edilmesi hususu düşünülebilir; demin Ana
yasa Komisyonu •Başkanının mevzuubahis ettiği 
şekilde... Aksi halde oy kullanmamış, oyunun 
rengini belli etmemiş olan 'kimseye, «Sizin oyu
nuzun rengi yeşildir» diyemezsiniz. 

Açık olan hüküm şudur: Y"a kabuldür, ya ret-
tir veyahut da izhar edilmişse oekinserdir. İşa
ret oylamasında cekinser konusunun tespiti as-
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lında imkânsızdır, açı'k oyla/mada mümkündür. 
Açık Oylamada oylar (kutulara atılır ve çekinser 
oyların tespiti böylece mümkün olur; ama işa
ret oyunda mutlaka !«Çekinseri de belirtelian» 
havası içerisine girip, izhar edilmetmiş bir ira
deye renk vermeye imkân yoktur. 

O bakımdan, sayın komisyonun bu son «İşa
retle oylamada oya 'katılmayanlar çekinser oy 
kullanmış sayılır» cümlesinin çıkarılması ko
nusunda yardımcı olmasını istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu ikonuda 

evvelâ bir durumu saptaımak zorundayız. On
dan sonra müzakereyi Acemdi konusu içinde, 
yani sadet içinde devam ettirme olanağımız do
ğacaktır. 

Başından beri kabul edilen (maddelere gö
re, biz Başkanlık olarak çoğunluğu salonda 
bulunanlarla tespit ediyoruz. İşarî oyda çoğun
luk var mı, yok mu hususu oyların adedine 
bakarak tespit ediyoruz veya tereddüte düşer, 
böyle bir yetkiyi resen üyelerin istemesinin dı
şında Başkanlığa verirseniz, salonda bulunan 
arkadaşlarla tespit 'ediyoruz. İSalomda bulunan 
arkadaşı bir işarî oy sırasında «Bu, çoğunluğa 
dahil değildir» şeklinde ieğer yeni teklif olarak 
mütalâa ediyor, müzakereyi bu istilkamette bir 
mesele olarak ele alacaksak o takdirde gayet 
tabiî Başkanlık olarak herhangi bir engelleme 
yetkimiz yok; ama yeni bir uygulama, yahut 
yeni bir tarz şelklinde anladım ben sayın hatibin 
beyanlarını. 

Söz sırasına göre... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — (Sayın 
Başkan, bizim beyanımız ifade buyurduğunuz 
gibi değil. Benim ileri sürdüğüm konuşmam için 
söylüyorsanız, katiyen sizin ifade buyurduğu
nuz şekilde değildir. Ben, izhar eıdilmieımiş olan 
oya renk verdirilmesi karşısında olduğumuzu 
söyledim, Yani, nisaba dahil edilebilir, diyorum. 
Nitekim öyle söyledim. Nisaba dahil edilebilir; 
fakat oy kullanmadığı halde, oyunun rengi ye
şildir nedeımez, diyorum. Nisaba dahil edilebi
lir dedim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Buradaki 
«Nisaba dahil edilir» sözü kullanılıyor ya efen
dim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Hayır 
efendim. Burada yok zaten. 

BAŞKAN «Oya katılmayanlar çekinser oy 
kullanmış sayılır». 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sakat-
lıJk burada zaten. 

BAŞKAN —. Tamam da efendim. 
Şimdi burada yaptığımız işlem işarî oydur. 

İşarî oyda nisap konusu ne zaman mevzuuba-
his değildir? Çoğunluğun olup olmadığının id
dia ediknesi halinde edilir. 

AHMET DURAKOĞLU (iSivas) — Bunu 
söylüyorum Sayın Başkan, Diyorum ki ; nisaba 
dahil edilebilir; fakat irade izhar edilmeımişken 
rengini, tüzük hükmü belli etmez. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade «der 
imisiniz ? 

BAŞKAN —• Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Bu 122 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının, çıkarılması arzu edilen cümlesi yeri
ne, «Genel Kurulda bulunup oylamaya iştirak 
etmeyenler boş oy kullanmış sayılır» şeklinde
ki - irade izharı da yok burada. Çekinser, ret, 
kabul yclk - tabir maksada kâfi (gelmektedir. 
Zira burada bulunan nisaba dahil oluyor; ama 
rengini belli etmemiş oluyor. Bu yöndeki bir 
önergeye Komisyonumuz iltifat edecektir efen
dim. Ve maksada da kafidir. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun 
ediendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) —Sayın 
Başkan, ımuhterem arkadaşlar; 

Benden evvel konoışan bir arkadaşım, başka 
bir maddede, geçen gün burada taltbikatını gör
düğümüz olayda da lOİduğu gibi, burada bulu
nup da oya iştirak etmeyenler, burada olduğu 
tespit edilmiş ve çekinser olduğu bildirilmişjtir. 

Bu bakımdan, bu maddede; gerçekten bu
rada olup da işaretle; ret, çelkinser, kabul ıoyu 
vermeyip de, burada bulunanların boış oy ver
miş sayılmaları gerekmektedir. Nitekim bura
da bulunan Meclis Başkanı da çekinser oy kul
lanmış sayılmaktadır. 

Bu bakımdan, burada... 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, size yar
dımcı olmak istiyorum. Ben açıklama yaıptıiktan 
sonra devaım buyuracaksınız. 
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. Bütün mesele şunun için tartışılıyor; bir 
milletvekili nisaba dahil olmak için salonda 
oturur, oya katılabilir, müspet oy verir, katıl
mayabilir, menfi oy verebilir, çekinser. oy kul
lanabilir. 

Şimdi 4 irade oluyor, işaret ettikleri nokta 
io, yani nisaba dahil edilebilir. 'Çünkü, nisabım 
tespitinde biz salonda oturan arkadaşları, o ira
deyi izhar etmiş sayıyoruz diye kendilerine su
al tevcih ettim. Konıuşan arkadaş; «Bize irade 
izafe edilmesine itiraz ediyoruz» dediler. «Ben 
oy kullanmak istemediğim halde niçin çekinser 
oy kullanmış sayılayım» diyorlar. Ama 'nisaba 
dahil edilmesi hususunda bir uygulamamız var, 
ona ait bir beyanları olmadığını söylediler. Ko
laylık olsun diye bir açıklama yapıtım. 

Buyurum efendim. 
BAHA MÜDERRÎSO&LU (Devamla) — 

Bendeniz de burada bulunup da oya katılma
yan arkadaşların boş <oy vermiş sayılmaları için 
bu 122 nei maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu önergeye 
iltifat edilmesini rica 'eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon, biraz evvel 
bâr açıklama yaptınız, «Boş oy vermiş sayılır» 
diye öyle bir müessese bu Tüzükte var mı? Ni
saba dahil edilmesi, diye bir uygulamamız var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko-
ımisyonunugayesi, oylama sonıuıçıları ile yoklama 
sonuçlarının birbirine denk gelmesidir. Bunu 
temin için salonda bulunan arlkadaş, iradesini 
izhar etmemiş olduğuna nazaran «çekinser» ka
lıyor demektir. Çekinsertin başka mahiyeti yok; 
«Ben bu oylamaya katılmıyorum, Genel Kuru
lun vereceği reye ittiba ediyorum» mânâsıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, daha evvelki 
açık oya ailt madde hülkmünü tetkik ettiğiniz 
zaman, orada nisaba dâhil edileceği sarahati ol-
diuğunıu hatırlıyoruz. Salonda bulunan arkada
şın nisaba dahil edilmesi mümkün ve uygula
mamız da bu yolda, ama bir irade izhar etme
dikçe, onu şu veya bu biçimde oy kullanmış 
şeklinde bir madde tedvin etmeyi düşünüyor 
mu, onun takdiri size ait. Ben arkadaşlara söz 
vermeye devam edeceğim. 

Buyurun sayın Bıuldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Münakaşa edilen mevzu, Sayın Ahmet Du-
rakoğlu'nun dediği istikâmettedir. Bir parla
menter reyini 3 şekilde izhar eder; ya kabul 
eder, ya reddeder, ya da istinkaf eder. Eski ta
birle müstenkif ne menfi, ne de müspet mâna
da reye iştirak etmiyorum demelstir. 

Burada tespit edilecek husus,, yalnızca - me
selâ geçen tatbikatta olduğu ıgibi, sayın Ekşi'-
nin de demin sorduğu gibi - içtimaa iştirak et
tiği halde reyini izhar etmeyen bir şahsın, ancak 
nisabı temin bakımından mevcudiyeti tespit 
edilir, onun dışında rey izharına icbar edüemeız, 
Boş oy diye bir oy yoktur. 

Nitekim, elimizdeki oy pusulalarında; kırmı
zı, beyaz ve yeşil reyler vardır, «Boş rey» diye 
bir rey yoktur. Nitekim, pusula atmak suretiy
le yapılan oylamalarda beyaz rey çılkarsa nisap
tan sayılıyor, reyden sayılmıyor. Yani, ne men
fi reye, ne de müspet reye iştirak ettirilmiyor, 
boş kabul ediliyor. 

Onun için, bizim Tüzüğümüizün hiç bir ye
rinde «boş rey» diye bir tabir yoktur. Burada 
aranan şey, rey izharından çekinen üyenin nisa
ba iştirak ettirilmesi olur, ama reye dştinaki için' 
zorlanması olamaz. 

Durum bundan ibarettir, arz ederim. 

BAŞKAN — Mevcut 137 nci maddenin bir 
son fıkrası va r ; «İptal olunmuş varakalar müs
tenkif reyi addedilerek ancak, nisaba dahil edi
lir» der. Tatbik ettiğimiz usul bu, 

Sayın özdenoğlu, buyurun 'efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Aslında bu 122 nci maddenin son bendinin, 
son cümlesinin metinle hiç ilgisi yok, yani bu 
bir haşivdir, fazladır. 

Değerli arkadaşlarım, oylamada her oyun 
bir rengi vardır. Tasavvur buyurun, burada 
oylamaya katılmamış, oyunu açıklamamış olan 
bir üyenin oyuna renk vermiş oluyorsunuz. 
Yeşil renk vermiş oluyorsunuz, çekinser sa
yılır diyorsunuz. Gerçekten oylama bir irade 
izharıdır. İradesini açıklamayan bir üyenin 
iradesine nitelik vermek mümkün değildir. Ni
çin? Dalgınlıkla oturuyorum, işaret oylaması
na geçildi, haberim olmadı, parmağımı kal
dırmadım, belki de, haberim olsaydı olumlu, 
ya da olumsuz oy kullanacaktım. 
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Öyleyse sırf oyumu kullanmadığım için, 
oyumu kullanmış gibi farz ederek buna bir ni
telik vermek hukuk prensipleriyle ve Meclis 
gelenekleriyle bağdaşmaz. 

O itibarla,, bu hükmü buraya koyup, yalı-
nızca nisaba dahil edilmeni lâzımgelen milletve
kilini oy kullanmış gibi farz ederek, bu oyu 
değerlendirmek suretiyle hukuk piKvnsupleririe 
aykırı bir durum yaratmaya imkân yoktur. 

Bu hükmün buradan çıkarılması için bir 
önerge takdim etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir nokta da 
şudur; .1. ııci fıkranın son cümlesinde salt ço
ğunluk tarif ediliyor. Sayın Komisyon nasıl 
düşünüyor bilmiyorum ama, burada salt ço
ğunluk çok ters bir şekilde tarif ediliyor; 
«Belli bir sayının yarısından az olmayan çoğun
luktur» diyor. 

Bu ters bir ifadedir, gelin bunu düz ola
rak, yani, anlaşılması kolay bir şekilde ifade 
<edelim. Salt çoğunluk mevcudun yarısından 
'en az bir fazla olan çoğunluk demek varken, 
«Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az 
olmayan çoğunluktur» diye kulağa böyle gös
termenin bir âlemi yok. Ne diyor? «Salt ço
ğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan 
çoğunluktur» yani, görüşme nisabının yarısı
nın üstündeki çoğunluktur demek istiyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — .114. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) •— Mec
liste 150 kişi varsa salt çoğunluk nedir beyefen
di 1 76 kişidir. 

226'nm yarısını alın 114, Şimdi bunu tarif 
etmek için şöyle mi dersiniz? «ıSalt çoğunluk 
belli bir sayının yarısından az olmayan çoğun
luk» yoksa salt çoğunluk, mevcudun yarısın
dan en az bir fazla olan çoğunluk mudur der
siniz? Lütfederseniz bu da Türkçe olsun. 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALİ (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Asutay ve Sa
yın özgüller söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
bu salt çoğunluk tarifi üzerindeki Şinasi Öz-
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denoğlıı, arkadaşımızın konuşması üzerine, salt 
çoğunluğu niçin böyle tarif ettiğimizi birkaç 
kelime ile izah 'edeceğim. 

Mürettep adet, çift olduğu takdirde salt ço
ğunluğun tayini gayet kolay; yarıdan bir fazla
sıdır. Ancak, sayı tek olduğu zaman, «yarıdan 
bir fazla» ibaresi, salt çoğunluğu tam ifade et
memektedir. Mürettep adedin 25 olduğunu far-
zedelim, yarıdan bir fazla dediğimiz zaman 'bu
nu 13,5 değil, 14 kaimi etmemiz lâzım. Halbuki, 
25'te 13 mevcut ise, 13 salt çoğunluktur. 

Onun için, yarıdan bir fazla tabirinin daima 
tereddütlere seibobolduğunu .görerek Komisyo
numuz, yarıdan, az olmayan çoğunluk şeklinde. 
tarif etmişti}1. M'atlu'bolan... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yarım
lar zaten bire iblâğ edilir. 

CEVDET AKÇALİ (Devamla) —• Yarımlar 
ibire iblâğ edilirse, o zaman 14 olması lâzım. 

j Şimdi sizin tarifinize göre, 25'teki salt çoğunlu-
| ğıın 14 olması lâzım. Çift değil, tek rakamda 
| mutlaka aynî tereddüt hâsıl olacaktır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 233'ü 
alın efendim. 

CEVDET AKÇALİ (Devamla) — 238'ün ya
rısı 116. 116 salt çoğunluk değildir, yarıdan, .bir 
i'azla olduğu zaman 117 olması, lâzım. Mutlaka 
1116, halbuki salt çoğunluktur, fakat sizin tari
finizi kayduğumuz takdirde, yarıdan, bir fazla
dır, 117 rakamını almamız lâzım ki, bu beni tat
bikata uygun değildir, hem de salt çoğunluktan 
maksat bu değildir. Salt çoğunluktan maksat, 
eski, mutlak ekseriyet tâbirinin. karşılığıdır. 
Mutlak ekseriyet, karşı reyden bir fazla olan 
ekseriyet demektir, eski hukukumuzda. Bunun 
tam tarifini Komisyonumuz uzun boylu münaka
şa etmişitir, yarıdan bir fazlı değil, yarıdan az 
olmayan çoğunluk şeklinde tarif etmiştir ki, 
İm tarif tıpatıp hâdiseyi1, tatbikata, uygundur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yarı
dan. bir fazla, onun tama iblâğı demektir. 

CKVDET AKÇALI (Devamla) — Onun için
de böyle bir hüküm koymak lâzım, tama iblâğ 
edilir şeklinde... Halbuki bu tarif, salt çoğunlu
ğu, taltbikatı ve kanun koyucunun Anayasadaki 
maksadına uygun şekle getirmiştir kanaatinde
yim. Bu maddenin tarifi Komisyonumuzda uzun 
boylu tartışılmış ve bu neticeye varılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Asutay,, buyurun, 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kanaatime göre 122 nei madde yerindedir 
Başkanlık Divanı, herhangi bir hvjsusu oylar
ken «kabul edenler» ve «.etmeyenler» diyor. Sa
londa hazır olan arkadaşların oya iştiraki bir 
irade izharı dışında mütalâa ediliyorsa o zaman 
Başkanlık Divanının oylamayı üç hale getirme
si lâzım; «kabul edenler, etmeyenler, çekinser-
ler» demesi lâzım gelir ki, salonda hazır bulu
nan arkadaşların boş oy vermiş olduğunu kabul 
etmiş olalım. -Oylama, «kabul edenler» ve «et
meyenler» denildiğine göre, kabul edenler ile 
'etmeyenlerin dışında kalan arkadaşlarımız müs
tenkiftirler. Oya iştirak etmiyorlar, oya iştirak 
etmeyen arkadaş, kendiliğinden hareketiyle, 
ef aliyle, kararıyle oyunu zaten açıklıyor. Ama 
bir milletvekili arkadaşımız oylamadan sonra, 
«/benim oyum boş» derse; o zaman kendi iradesi
ni boş oyla izhar eder. Arz etmek istediğim hu
sus budur. «Kabul edenler ve etmeyenler» diye 
iki kez oylama okluğuna göre, bir üçüncü, «ıçe-
kinserler» diye de- bir oyun izharı Başkanlıkça 
nazarı dikkate alınmadığına göre, oya iştirak 
etmeyen arkadaşlar çekinserdir. Binaenaleyh, 
madde yerindedir. Bugüne kadar tatbik edil
miş olan hususa yepyeni bir mesele eklemekte 
hiç bir isabet yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —. Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

122 nei maddenin son fıkrasının son cümlesi 
münakaşayı haklı olarak davet etmiştir; «İşa
retle oylamada oya katılmayanlar çekinser oy 
kullanmış sayılır» Kuşkusuz bunu kabul etme
ye imkân yoktur arkadaşlar. Oyların renjgin'i 
ibelli eden 115 nei madde 3 türlü oyu saymıştır 
ve bunlar işaretle açık ve gizli oylama şeklinde 
belirlenmiş ve açık irade beyanına bağlanmış
tır.. 

O halde, oylamada oy kullanmayan kimsenin, 
senin kullandığın oy yeşil oydur, yani çekinser
dir denilebileceği gibi, o halde aksini de söy
lemek, kırmızıdır veya beyazdır demek de müm
kün. Çünkü reyini beyan etmemiş, muhakkak 
ona reyinin ismini veya rengini kaymak şüphe
siz gerekli değildir. Ancak buna karşı, bâzı ar
kadaşlarımız, bunu boş oy sayalım diytorlar. Bu 

da şüphesiz biraz evvel geçen 115 nei maddeye 
çok aykırıdır. 116 nei madde saraihaten üç tür
lü oy saymış. Bunlar, kırmızı, beyaz, yeşil. Boş 
oy diye bir dördüncü oy biçiminde yeni bir oy 
nev'i bu maddeye itJhâl etmek, 1115 nei maddeyi 
de tâdil eder ki buna şüphesiz her halde hiç 
birimizin niyeti de yok ve Komisyon böyle bir 
şeyi arzu etmez. Ancak nedendir, boş oyu esas 
alan bir önergeyi savunur görünmüştür Komis
yon. Onu anlayamadık. 

Arkdaşlar, şu vaziyete göre esas itibariyle 
kargaşalığı bir ölçüde bertaraf etmek için ben 
de şöyle bir öneride bulunuyorum; «İşaretle oy
lamada oya katılmayanlar gerektiğinde nisaba 
dahil değildirler» demek her halde işin içinden 
çıkmayı yeterli ölçüde halleder. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yıok. Şimdi önergeleri okultuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 12.2 nei maddesinin son bendinde

ki «işaretle oylamada oya katılmayanlar, çekin
ser oy kullanmış sayılır» cümlesinin metinden 
çıkarılmasını saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
122 nei maddenin sıon cümlesinin, yani «işa

retle oylamada oya katılmayanlar, çekinser oy 
kullanmış sayılır» fıkrasının metinden çıkarıl
ması.,, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün lı22 nei maddesindeki son fıkranın 
son cümlesi, «işaretle oylamaya katılmayanlar 
çekinser oy kullanmış sayılır» cümlesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Konyaı 
Baha Müdermoğlu 

Sayın Başkanlığa 

122 nei maddenin son cümüesinin, «Genel Ku
rulda bulunupta işaretle oylamada oya katıl
mayanlar yeter sayıya dahil edilirler.» 

Ordu 
Memduh Ekşi 
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ıSayın Başkanlığa 
12:2 nci maddenin "ikinci fıkrasının sion cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

'«İşaretle oylamada oya katılmayanlar, ni
saba katılmış olurlar.» 

İzmir 
Ali Naili Erdem! 

Saym Başkanlığa 
12!2 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

'biıçimıde değiştirilmesini öneririm1. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan özigüner 

«İşaretle oylamada oya katılmayanlar gerek
tiğinde nisalba dahil edilir.» 

BAŞKAN — Sonradan gelen diğer önerge
leri okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüştüğümüz İçtüzüğün 122 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya! 
Balha Müderrisoğluı 

İlâve edilecek fıkra : «Genel Kurulda bulu
nup da oylamaya katılmayanlar boş oy kullan
mış sayılırlar.» 

Saym Başkanlığa 
122- nci maddenin son satırında «çekinser» 

kelimesinin kaldırılıp, yerine «iboş» kelimesinin 
yazılmasını arz ederim; 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Sayın Başkanlığa 
12i2 nci maddenin 1 nci fıkrasında «salt ço

ğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan 
çoğunluktur» cümlesi yerine «salt çoğunluk üye 
tam sayısının yarısından bir fazlasıdır» şeklin
de değiştirilmesini arz ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞ/KAN — önergeleri aykırılık derecesi
ne göre tekrar okutup işleme koyacağım.. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenjoğlu'nun 
öneııgesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Hüsamettin Başer ve 
Saym Balha Müderrisioğlu, sizin önerileriniz de 
aynıdır, kendileri buradalar mı efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Ama veriliş sırasına göre, önce 
Sayın özdenioğlu vermişler. Meali, metni, mâna
sı hepsi aynı. Onu işleme koyacağım. Sizirikini 
de onunla beralber işleme koymak zorundayım. 
İlk veren o arkadaştır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
kendi önergemi izah edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Haklısınız, ama ilk veren arka
daşa, komisyon katılmadığı takdirde bu hakkı 
vereceğim, Sayın Müderrisoğlu. Meclisteki uy
gulama bu, kıdemi daha öne alıyoruz. O daha 
önce vermiş, konu aynı, tamamen aynı. Biraz 
değişiklik olsa, ayrı işleme koyma hususunda 
mu/vafakatmızı sorarım. Başkanlık olarak mu
vafakatinizi dahi sormadan, aynı olduğu için, 
birlikte işleme koymak mecburiyetindeyim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, Sayın özdenıoğlu söz istemediğine 
göre, ben önergemi izah edebilirim. 

BAŞKAN — Hayır, onu henüz bilmiyo
rum. Henüz komisyonun katılıp katılmadığını 
sormadım, onu bilmiyorum, önerge sahiplerin
den yalnız bir kişinin izah imkânı var. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Şinasi özdenoğlu konuşmak istemiyor 

BAŞKAN — O, başka efendim. 
Komisyon katılıyor mu efendim.? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Çıkarılma hususundaki talebe 
komisyon katılmıyor. Her üç önerge sahibi, Sa
ym Hüsamettin Başer, Saym Balha Müderrisioğ
lu ve Sayın özdenoğlu, Sayın özdenoğlu bura
dalar mı efendim?... 

Saym Balha Müderrisoğlu, ikinci önerge si
zin ; kısa, mlücmelen izah hakkınız var. Buyurun 
efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, kabul ede
lim ki, salonda lOO'e yakın üye var. Bunlardan 
10 milletvekili kaibul, 9 milletvekili ret eledi. 
Bu duruma, bu vaziyete göre buradaki netice 
ne olacaktır? Bu hususta Komisyonun düşünce
si nedir? Bunun izah edilmesi, buna cevap veril
mesi gerekir. Ondan sonra belki önergemi geri 
almak imkâm olur. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, ben bu ko
nudaki uygulamayı şöyle yapıyorum : Salonda 
İİO tane kabul, 9 tane ret olursa kabul edilmiş
tir sayıyorum. 1 tane kabul fazla olunca kaimi 
edilmiş sayıyoruz. 

Komisyonun bunun aksine bir görüşü var mı 
efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yok, efendim, tatbi
kata biz aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da aynen teyit edi
yor, sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRlıSOĞLU (Konya) — Öner
gemi geri alıyorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
'Sayın Başer? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 

de geri alıyorum, efendim. 
BAŞKAN — Siz de geri alıyorsunuz. 
Sayın özdenoğlu'nun önergesi kalıyor. Ken

disi burada olmadığı için önergeisini işleme koy
maya mecburum. Komisyon katılmadığını be
yan etti. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi, tekrar okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, sayın 
Turhan özlgüner, yalnız kelimeler, terimler de
ğişik, mana itibariyle aynı. Sayın Ekşi, «Nisaba 
daihil edilirler» sözü yerine terimleri seçmiş bu
lunmaktadır. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Ekşi'
nin önergesine katılıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önce o verdiği için soruyorum sayın özgü-

ner? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Katılıyorum, 

sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz peki efendim. 
Okunmuş bulunan önergeye komisyon katı

lıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz, sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Baba Müderrisoğlu'nun 
diğer önergesi tekrar okundu). 

BAHA MÜDERRlıSOĞLU (Konya) — Geri 
alıyorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Sayın Hüseyin Balan?... Yoklar. 
Sayın Balan'ın bir önergesi var, onu işleme 

koyamayacağım. Çünkü, biraz evvel bu konuda 
Genel Kurul reyini, temayülünü belli etti ve bir 
önerge kabul edildi. 

Diğer önergeye geçiyoruz.^ 
î(Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın birin

ci fıkra hakkındaki önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —• önergeye sayın Komisyon ka

tılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, saym 
Başkan. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş-
tir. 

12i2 nci maddeyi, biraz evvel kabul edilmiş 
»bulunan sayın Ekşi'nin önergesinin getirdiği de
ğişiklikle birlikte tasviplerinize sunuyorum : 
Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... Kaibul edil-
mişltir. 

123 ncü maddeyi okutuyorum. 
Gizli oylama : 
Madde 123. — Anayasa veya kanun gereğin

ce açık oylamanın zorunlu olduğu hallerde veya 
İçtüzüğün işaret oyuyle hallinin zorunlu oldu
ğunu belirttiği konularda yahut açık oylama
nın İçtüzük uyarınca istem üzerine yajpıldığı 
hallerde, gizli oylama yapılmaz. 

Yukardaki fıkrada yazılı haller dışında giz
li oylama yapılabilmesi için .15 milletvekilinin 
bir önerge ile, gizli oylama yapılmasını istemesi 
ve bu istemin Genel Kurulca kalbulü lâzımdır. 
Karar görüşmesiz işaret oyuyle alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, kısaca arz edeceğim. 
Gizli oylama ile ilgili 123 ncü maddenin soın fık
rasının son cümlesi, «karar, görüşmesiz işaret 
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oyu ile almıf» diyor. Şimdi arkadaşlarım, gkli 
'oylamanın hangi hallerde yapılacağı tadait edil
mekle beraber, şnpheisiz bunun detaylarına in
meden gizli oylamaya karar vermek durumuna 
geçilemez. Yüce Meclisin reyinin oluşması için 
evvelâ gizli oylamayı teklif edenlerin gizli oy
lama sebebini bir ölçüde, şüphesiz gizli oylama 
sınırını aşmadan izah etmesi ve bunun için de 
görüşme açılması gereklidir. 

Görüşmesiz bir oylama yapılması icabeden 
bir gizli oylama yerine, gizli oylama talebinin 
reddine müncer olabilir. Bıı bakımdan şu so
nuncu, «karar görüşmesiz işaret oyu ile alınır» 
cümlesinin metinden çıkarılması için önerge 
verdim, iltifat buyurulmasmı rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, evvelki tüzük
ten daha değişik bir şekil mi, arz ediyor? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Eski 138 nci madde
nin aynen tekrarıdır. 

BAŞKAN — Eski 138 nci madde «gizli oy
lama yapılamaz» şeklinde, burada «yapılır» 
şeklindedir. Tamamen değişik mi, yoksa tertip 
hatası mı var? Gizli oylama yapılmaz, halbuki 
138, karara mütevakkıftır, «açık oy yapılan her 
konuda gizli oylama yapılır.» diyor, burada 
«açık oylama yapılan konularda gizli oylama 
yapılamaz» deniyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKCAU (Adana) — Onu birinci fıkrada... 

BAŞKAN -— Bir tertip hatası olabilir diye 
dikkatinizi çektim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) -<- Hayır, bir tertip ha
tası yoktur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
138 şöyle efendim; «Açık reyin tatbik olu

nabileceği hususlarda azadan oııbeşi gizli rey 
usulünün tatbikini isterlerse bunun icrası he
yetçe müzakeresiz ekseriyetle karara mütevak
kıftır.» derhal bu icra edilebiliyor. 

Bu defaki. madde öyle değil, efendim. «Ana
yasa veya kanun gereğince açık oylamanın zo
runlu olduğu hallerde veya İçtüzüğün işaret 
oyu ile hallinin zorunlu olduğunu belirttiği ko
nularda, yahut açık oylamanın İçtüzük uyarın
ca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oyla

ma yapılamaz.» Yani nerede açık oyu var, ora
da gizli oy yapılamayacağı hükmünü getiriyor. 
Tamam, doğru değil mi efendim? 

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

BAŞKAN — Varsa bir beyanınız buyurun 
şimdi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyon olarak öyle 
tedvin etmişsiniz, o takdir size ait. 

Söz isteyen başka üye var mı efendim?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
123 ncü maddenin ikinci fıkrasının son cüm

lesinin metinden çıkarılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Kongreye Komisyon katılmı
yor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tir. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gizli oylama usulü. 
Madde 124. — Milletvekillerine, beyaz, yeşil 

ve kırınızı renkte üç yuvarlak birden verilir. 
Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, 
bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki 
yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir değişiklik teklifi yok. 

TUEHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN —• Buyurun sorunuz. 

TUEHAN ÖZGÜNER (İçel) — Uygulama
da hiç raslamadım, yalnız zabıtlara geçmesi ba
kımından söylüyorum; bir gizli oylamaya gidi
lecek olsa Divan bakımından böyle bir hazırlık 
var mı? Yani böyle bir oylamaya Taslamadığım 
için soruyorum. 

BAŞKAN — Var Sayın Özgüner. 
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NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz izah ederim ? 

BAŞKAN — Var olduğunu beyan ediyorum 
Sayın Başkan, eğer İsrar ediyorsanız buyurun? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Kani değil
se, izahat istiyorsa vermek istiyorum. O bakım
dan. 

BAŞKAN — Hayır, hakkınız, ben de bir şey 
demiyorum. İfade ettim, olduğunu, Sayın Özgü-
ner ayrıca tatmin olmadınızsa izahat vermek is
tiyorlar Sayın Meclis Başkanı? Tatmin oldunuz 
mu beyefendi? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Olmadım 
efendim, izahat lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan, 

NURETTİN OK (Çankırı) — :Saym Başkan, 
'muhterem milletvekilleri; Sayın Turhan Özgiin-
er'in vâki suali üzeınne kürsüde, daha önceki 
yıllarda bu konuda tatbikat yapan bir arkada
şınız sıf atiyle Yüce Meclisi aydınlatmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

İçtüzüğün öngörmüş olduğu gizli oylama 
sistemi, 1961 - 1965 döneminde vücut bulan bir 
olay üzerine 15 milletvekilinin vâki talebi üze
rine icra edilmiş bulunmaktadır. Bu gizli oyla-
tma uygulaması, tahmin ediyorum, 1929 veya 
1931 yılları arasında Abdülhâlik Renda'nm 
Meclis Başkanı olduğu sırada da bir defa uy
gulanmış bulunmaktadı r. 

Bu uygulamayı yapan bir arkadaşınız ola
rak, Meclisi o gün yöneten bir kişi olarak arka
daşımın öğrenmek istediği noktalara cevabımı 
arz ediyorum. 

Halihazırda, şimdi bu Stenografların arka
sında iki tane kutu bulunmaktadır, şu anda da
hi vardır; gizli oylamalar bu kutulara bilyala-
rm atılması suretiyle icra edilir. İki kutunun 
üzerinde bilyalarm atılması için elin girebilece
ği büyüklükte birer delik vardır. Kürsüye ge
len milletvekili, iki bilya alır, bu bilyalardan 
birisi o oylamaya kaç kişinin katıldığını tespit 
için, münhasıran mevcudu teşekkül ettirmek 
üzere bir kutuya atılır, diğer bilyalar ise kırmı
zı ve beyaz şeklinde tecelli etmektedir, o bilya
lardan herhangi birisini milletvekili alır ve ku
tuya gizli olarak elini sokmak suretiyle atar. 
Sonunda, bu tatbik kutusundaki mevcut ile di
ğer kutuda mevcut bilyalar, gizli olarak yuka

rıda tasnif edilir ve orada kimin hangi oyu at
tığı belli olmaksızın neticeye bağlanır. 

Mesele, seçimlerde kullanılan oylar gibi gö
rünmemektedir. Çünkü, seçimlerde kullanılan 
gizli oylar, bir kutuya veya bir sepete atılmak
tadır, burada ise iki sandık vardır, sandığın bi
risinde tatbik bilyal.arı, diğerinde ise oyun ren
gini belli eden bilyalar kullanılmaktadır. Her 
birleşimde bu kutular Mecliste her ihtimale 
karşı bulundurulmaktadır. 

Keyfiyeti Yüce Meclisin bilgilerine bu şekil
de sunuyorum. 

Saygılarımla. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Ayrıca Sayın Özgüner, mevcut 

İçtüzüğümüzün 139 neu maddesini okuduğunuz 
takdirde, burada ifade buyurulan hususlar ora
da harfiyen yazılıdır. 

Başka söz isteyen, soru?.. Yok. 
Okunmuş bulunan 124 ncü maddeyi tasvip

lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylanmanın mânasının belirtilmıesi : 
Madde 125. — Gereken hal,1 erde Başkan oy-

lannadan önce verilecek oyların ne anlama gel
diğini kısaca belirtebilir. 

Her oylamadan önce milletvekilleri zil çal
mak suretiyle çağrılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçimler 

'Seçimlerde usul : 
Madde 126. — Genel Kurul ve komisyonlar

da seçimler, kanun ve İçtüzükle belirtilmiş baş
ka bir usul yoksa, alfabe sırasıyle adlan oku
nan milletvekillerinin oylarını kürsüdeki kutuya 
atmaları suretiyle yapılır. 

Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tes
pit edilecek beş üyeli bir tasnif komisyonu ta
rafından yerine getirilir. Bu komisyonun oyla
ma sonuçlarına ait raporu, aynı oturumda Baş
kan tarafından Genel Kurula açıklanır. 

iSeçimlerde milletvekilleri zil çalma suretiy
le çağrılır. 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik teklifi yok. 

Maddeyi tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Devam' ve izin 
Devamsızlık ve izin : 
Madde 127. — Genel Kurulda veya komis

yonlarda yapılan yoklama veya açık oylama
lardan herhangi birisinde özürsüz veya izinsiz 
olarak bulunmayan milletvekili,, yoklamanın 
veya açık oylamanın yapıldığı birleşimde yok 
sayılır. 

Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline 
sekiz günü aşmamak üzere izin verebilir. 

Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Di
vanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi 
üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz işaretle oyla
ma suretiyle karar verir. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum... 
MUSTAFA KUBlLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, zannediyorum bu mevzuu, 127 
nei maddeyi Komisyon geri istiyordu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet, bu 127 nei 
maddenin müzakeresinin tehirini ve varsa öner
gelerin Komisyonumuza iadesini talebediyo-
ruz. 

BAŞKAN •— Şimdi, söz isteyen olmadığını 
tespit ettim, oylama safhasına geldim., o saf
hayla iade ederim. Onu tespit ederek, tescil 
ederek iade ediyorum. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Saym Başkan, yalnız siz söylerken, ben ayağa 
kalkarak, bu madde üzerinde bir husus var 
demiştim. 

BAŞKAN — IS öz isteme konusunu kaydedi
yorum. Değişiklik önerisi verme safhası olabi
lir, henüz Başkanlığa intikal etmiş bir şey yok, 
söz isteme safhası bitti, tescil ettim onu, zapta 
geçti. iSaym İmer, ben bunu teyidetmekten öte 
bir şey yapmıyorum. 

Maddenin, önerge varsa onlarla birlikte ko
misyona tevdiini ve müzakeresinin tehirini Ko
misyon taleibetme'ktedir. Tasviplerinize' sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Devamsızlık cetveli : 
Madde 128. — Başkanlık Divanı milletve

killerinin Genel Kurul veya Komisyon çalışma
larına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel 
düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere ait kı
sımlarını özel surette kendilerine, gönderir. 

Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından' 
başlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz ede
bilir. 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyor
sa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bundan 
sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetve
li yayınlar. 

Devamsızlık cetveli bir yasama- yılı içinde 
en az üç defa yayınlanır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin tehirini, önergeleriyle Komisyona tev
diini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun maddenin müza
keresinin tehirini ve önergelerin tevdi talebini 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devamsızlığın müeyyidesi : 
Madde 120. — Bir yasama yılı içinde izin

siz ve özürsüz olarak toplam 45 birleşimden faz
la yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç 
aylığı kesilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin telhirini ve önergeler 
varsa komisyona tevdiini talebediyoruz. 

BAŞKAN — 129 ncu maddenin de tehiri ve 
önergelerin tevdii talebi var. Tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İki ay için izin alanların ödenek ve yolluk
ları : 

Madde 130. — Bir yasama yılı içinde ara
lıksız olarak iki ay veya daha fazla izin almış 
olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının 
verilebilmesi, Genel Kurulun kararma bağlıdır. 
Genel Kurul, bu konudaki kararını, Başkanlık 
Divanının ^sunuşlar arasında yer alacak teklifi 
üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle 
verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Buyurun Saym Müderrisoğ-
lu. 
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BAHA MÜDERRÜSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benim şahsî kanaatime göre, 130 nen madde
de sarahat yoktur. *«Iki ay veya daha fazla izin 
almış olan...»1 Bu izin Başkanlık Divanının ver
diği izin midir, yoksa bir mazerete binaen aldı
ğı bir rapor; sıhhî heyet raporu mudur? 

Burada yaptığımız tatbikata göre, daha çok 
iki ay veya daha fazla rapor alan arkadaşların 
yolluklarını ve ödeneklerini alabilmeleri için du
rum buraya getirilip, bir oylamaya tabi tutul
maktadır. Burada, «iki ay veya daha fazla 
izin...» deniyor. Bunun içine rapor dahil midir? 
Yoksa bir izin midir? 

Bunun tashih edilmesini saygı ile rica eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkam, ra
porlu olan üyenin ödeneğinin ödenmesi için Ge
nel Kurul kararma ihtiyaç yoktur. Bu sadece 
izinlilere mahsustur. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Altı 
ayı geçenler var... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Onlar bu madde 
şümulüne girmez. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Altı 
ayı geçtiği zaıman, hattâ benim bildiğime göre, 
iki ayı 'geçtiği zaman Genel Kurulun oyuna su
nulmaktadır. Tatbikat o şekildedir. Raporlu 
'olanlar da buradan geçiyor. Sayın Necmettin 
Erbakan'm Avrupa'dan aldığı altı aylık rapor 
burada oylamaya sunulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir beyanı var 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bu maddenin müza
keresini tehir edelim, düşünüp bilâhara fikrimizi 
beyan edelim. 

BAŞKAN — Divanda, raporlu veya özel ma
zereti olan arkadaşların müracaatları kabul edi
liyor, izinli sayılıyor, Genel Kurulun tasvibine 
sunuluyor. Netice itibariyle, Genel Kurulun ka
bul ettiği iznin içinde her türlü mazeret birlik
te mütalâa edilmiş oluyor. 

O itibarla, maddeye sarahat venmek bakı
mından geri almak, tehir etmek... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Şimdi biz, Başkan

lığın yaptığı açıklamaya iştirak ediyoruz. Aynı 
gerekçe olmak kaydıyla maddeyi oylayabiliriz. 
Sayın Başkanlığın açıkladığı gerekçeye Ko
misyonumuz iştirak etmektedir. O izinli tâbiri
ne, Başkanlığın özürünü tespit ederek verdiği 
izinler de dahil sayılmaktadır. 

BAŞKAN — Hangi özüre dayalı olursa ol
sun ; Divanda, rapora dayalı veya bir başka özü
re dayalı izin talebi kabul edilip, uygun görü
lüp, Genel Kurulun müsaadesi istihsal ediliyor. 
Uygulama bu. Bu, rapora da dayalı olabiliyor 
veya 'kendi talebine dayalı olabiliyor veya bu 
talebi bir seyahat, bir görev, bir vazife sebebiy
le olabiliyor. Bütün bunlar Divanda görüşüldük
ten sonra buraya, milletvekillerinin izin taleple
ri şeklinde intikal ettiriliyor. Buradan da tas
vip alıyoruz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, Divan' zaten bir haftadan fazla izin ve
remiyor. 

BAŞKAN — O, Başkan efendim. Başkan 8 
günden fazla izin veremiyor. Sekiz 'günü aşan 
bütün konularda, ıdikkat buyurursanız, sık sık 
Genel KuruPdan tasvip alıyoruz. Onların bir 
kısmı rapora dayalı, bir kısmı kendi özel maze
retine dayalı veya herhangi bir resmî görevi se
bebiyle Parlâmentodan ayrılma isteğine dayalı. 
Çeşitli oluyor... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, zaten doktordan aldığı rapor da iki kısım
dır. Birisi, teik doktordan alınan rapor vardır. 
Diğeri, 20 günü geçtiği takdirde sıhhî heyetten 
rapor alması lâzımdır. 

Binaenaleyh, sıhhî heyet vardır, tek doktor 
vardır, Başkanlık Divanının verdiği izin vardır. 

BAŞKAN — Efendim, hangi sebebe dayalı 
olursa lOİsun, bu maddeye göre, iki ayı geçtiği 
takdirde kendisine ödeme yapılması için Genel 
Kurulun tasvibini alıyoruz. Uygulama bu. 

Şimdi, Komisyon, son verdiği bilgiye göre, 
maddenin de bunu kapsadığını. ifade ediyor. 
Eğer bu izahata rağmen, Komisyonun bu ilâve 
izahatına ve teyidine rağmen, maddenin vazıh 
olmadığı iddiasında ısrar ediyorsanız, onun tak
diri size ait. O konuda önerge varsa işleme ko
rum, yoksa oylamaya geçerim. Maddenin müza
keresinin tehirinde Komisyon ısrar etmiyor. Son 
vâki olan açıklaması o. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, ben şahsen maddenin daha sarih bir 
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şekilde kaleme alınmasını,V bunun İçin de, bir âz 
evvel Komisyon Başkanının dediği gibi, madde
nin müzakeresinin tehir edilmesini ve yenideni 
redakte edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Halen yürürlükteki içtüzüğün 
192 ve müteakip maddelerde de iznin neye da
yalı olduğuna dair bir sarahat yoîk. Başlığı da 
«Mezuniyet». Hangi sebebe dayalı olursa olsun, 
sekiz günü geçerse Genel Kurulun tasvibiyle 
izinli sayılır, diyor. 

İŞiz, raporla, diğer türlü Özürlerin bu madde
de vuzuha kavuşmasını istiyorsunuz1?.. 

HASAN ALÎ GÜLCAN (Antalya) — Mad
de üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülcan. 
HASAN ALt GÜLCAN (Antalya) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu maddede, «Bir yasama yılı içinde ara

lıksız olarak iki ay veya daha fazla izin almış 
olan milletvekillerine ödenek ve yollukların ve
rilebilmesi, Genel Kurulun kararma bağıdır.» 
deniyor. , 

Bu maddenin, kanaatimce, sarahate ka
vuşturulması şarttır. Çünkü, memur yıllık 
izin alır, ayrıca rapor da alır. Bunlar ayrı 
ayrı şeylerdir. Bizim durumumuz da, şu şart
larda onlardan farksız bir durumdadır. 

Maddede fazla değişiklik yapmaya lüzum 
yok, Eğer, Komisyon bunu geri alır da, iki 
ay veya daha fazla izin almış olan, derken, 
bir de» iki ay veya daha fazla rapor almış şek
linde bir kelime, yahut kısa bir cümle sıkıştır
mak suretiyle bunu vuzuha kavuşturursa, Meri
de tereddütlere mahal bırakmaması bakımından 
yeniden tanzim ederse, tahmin ederim arkadaş
larımız da, hepimiz de tatmin olacağız. İle
ride tatbikat bakımından ne Başkanlık müşkül 
mevkide kal&cak, ne arkadaşlarımız müşkül 
mevkide kalmaktır. Komisyonun maddeyi ye
niden tanzim etmesinde fayda olduğu kanısın
dayım. 

Arz ederim, teşekkür edıerim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayım Başkan, müsaade eder 
misiniz? -

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AYCİ (Denizli) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 
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"Görüşmekte olduğumuz 130 rtcu maddede, 
bir yasama yılı içinde! aralıksız olarak iki ay ve
ya daha fazla izin almış olan milletvekillerine 
ödenek ve yolluklarının verilebilmesinin Genel 
Kurulun kararma vabeste bulunduğu hükmü 
getirilmiştir. 

Şimdi, Sayın Müderrise ğlu ve Sayın Gül
can, kanaatimce, rapor doğrudan doğruya bir 
işleme tabi, Genel Kurulun iznine ihtiyaç yok 
ise, bunun burada tasrih edilmesi, diğer hu
susun yine ayrı bir husus olarak burada tedvin 
edilmesini talep etmektedirler. 

Sayın Başkanımızın da biraz evvel ifade bu
yurdukları gibi, rapor iznin esbabı mucibesini 
teşkil etmektedir muhterem arkadaşlar. 

Hususî bir sebeple izin almış olabilir; 8 gü
nü geçtiği halde Divanda karar alınır, Heyeti 
Umumıiyeye getirilir. Bu izin, hususî bir se
bepten, ailevî bir sebepten, hukukî bir sebep-" 
ten, siyasî bir sebepten zuhur edebildiği gibi, 
tamamen tıbbî bir sebep yani rapora müstenit 
de bulunabilir. Bugüne kadar, Başkanımız da 
ifade ettiği gibi, tatbikat, hangi esbabı muci
be ile olunsa 'olsun, raporlu veya raponsuz izin
lere şâmil olmak üzere iki ayı geçtiği takdirde 
ödenek ve yolluklarının verilebilmesi için ev
velâ Başkanlık Divanında karar alınır, sonra 
da gündemin sunuşlar kısmında bu husus mü-
zake resiz işari oya vazedilnıelk suretiyle halle
dilmektedir. Komisyonumuz da Sayın Başka
nın biraz evvel ifade ettiği bu tatbikata iltifat 
etmekte ve Komisyon olarak bunun yeniden 
tedvinine ve müzakerenin tehirine bu defa lü
zum görmüyoruz. Kaldı ki, izin mevzuu bi
raz önce Komisyonumuz tarafından geri alın
mış bulunan 127 nci maddede ayrıca tedvin edi
leceği cihetle arkadaşlarımızın bu endişeleri de 
kanaatimce giderilecektir. 

Bu sebepten müzakerenin tehiri arzusundan 
vazgeçiyor, Başkanlığımızın ifade ettiği husus
ların da ışığı altında maddeye Yüce Heyetini
zin oy vermesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önerge yok, başka konuşma 
talebi yok. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir önergemi hemen 
takdim etmekteyim. 
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. BAŞKAN — Bir tereddüdünüz, mü var Sa
yın Ersoy? Evvelki maddelere mutabık, bu 
madde. 
"* İLHAMI ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, izin almış olmakla izinli olmak arasında 
fark vardır. 

BAŞKAN — Onu 127 nci maddede düzelt
sinler, 127 nci maddeyi geri aldılar, orada 
düzeltsinler; arzu ederseniz orada düzeltirler. 
Lütfen önergenizi 127 nci maddede dikkate 
alınmak üzere Komisyona tevdi ediniz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bu mümkün-
'se olur Sayın Başkanım, hay hay efendim, o 
zaman mesele yok. 

BAŞKAN — Tamam efendim, orada dü
zeltsinler. Raporla veya sair sebeple izin veri
lir diye Divanın tasarrufu içerisinde ve Divan 
karar verecek önce, sonra Divan bunu Genel 
Kurula getiriyor. Burada sadece iki ayı ge
çince bir ödenek ödenme keyfiyetinin nasıl hal
ledileceğini hükme bağlıyor. Takdir sizin, ben 
mevcut uygulamayı naklediyorum. Maddeler 
de aşağı - yukarı eski uygulamayı toparlamış, 
iki madde haline getirmiş durumda, 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Tamam Sa
yın Başkan, mesele yok efendim. 

BAŞKAN — 130 ncu madde üzerinde öner
ge yok. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Tutanaklar 

Tutanak nevileri, tutulması ve tutanakta 
düzeltme: 

Madde 131. — Genel Kurulda, tam ve özet 
olmak üzere iki türlü tutanak tutulur. 

Tanı tutanak, ses alma makinesinin yardı-
mıyle stenolar ve İçtüzüğün gerektirdiği hal
lerde divan üyeleri tarafından tutulur. 

Bunlar, tutanak dergisinde yayınlanır. 
Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından 

bağlıyarak yedi gün içinde'ilgili kimse, gereken 
düz eltine! erin yapılması için Başkanlığa yazıyla 
başvurabilir. 

Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, 
gereken incelemeyi yapar. Başkanlık Divanı 
düzeltme istemini haklı görürse, bir düzeltme 
yayınlanır ve aidolduğu tutanak dergisine ek
lenir. 
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.Bir yasama yılının son birleşiminin tutanak 
özeti Divan üyeleri tarafından hemen orada ya
zılarak o birleşimin sonunda okunur. 

Bu halde düzeltmeler okunma sonunda ya
pılır. 

Son birleşim tutanağında milletvekilleri ta
rafından yapılacak düzeltmeler ilk çıkacak Res
mî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen1?. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben de 

söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, buyu
runuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım: 

Bu İçtüzüğün görüşülmesi esnasında mad
delerin biri sebebiyle, onu vesile kabul ederek 
yine bu tutanaklar konusu üzerinde durmuş
tum. Hakikaten tutanaklar şurada getiriliş 
esprisine uygun süratle çıksa konuşmamızın ge
reği yok. Ancak, tutanak, bilhassa şu son bir 
yıl içerisinde artık hiç de gereği olmayan bdr 
vesika durumuna geçti, 10 - 11 ay sonra eli
mize geçiyor. 

Yüce Meclise ilk geldiğimiz günlerde bir 
ayı geçmezdi; en geç birbuçuk, iki ay sonra 
elimize geçerdi. Ham tutanağı ertesi gün al
mak mümkün, ona bir diyeceğimiz yok. Ama, 
esas tam tutanak dediğimiz, matbaada basılıp 
çıkan tutanak, bir birbuçuk sene evvelinden 
başladı bu, artık 10 - 11 ay, giderek de bir 
sene sonra ele geçmek mümkün oluyor. Bu ne
den oluyor? 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı 
Kanun gereğince bu işlerle uğraşanlar, özellik
le tutanak memurları değil de, tutanağı bas
kıya verdikten sonra Basımevindekiler gereği 
gibi eski hızla çalışmıyorlar. Nedendir? Çün
kü 1327 sayılı Kanun onlara fazla mesai getir
miyor, fazla mesainin karşılığını alamıyor; o 
halde ben bir memurun çalışacağı saatler için
de çalışırım diyor. Netice?.. İşte netice bu. 
Bunu bir hal yoluna koymadan... 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bunun yeri bu 
madde olmasa gerek. Lütfedin bu maddeyle 
ilgili bir değişiklik teklifiniz varsa, kifayetsiz 
bulduğunuz tarafı varsa tavsiyelerinizi Genel 
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Kurul, biz dinleyelim; lütfedin ıbunun için ay
rıca mesai sarf edersiniz, yetkileriniz var onu 
kullanırsınız. Rica edeyim. 

'TURHAN ÖZGÜNER (-Devamla) — Sayın 
Başkan, bir İçtüzük yapıyoruz ve bu İçtüzü
ğün şimdi şu maddesi Meclis tutanağayle ilgili. 
Ben bu maddede tutanaktan sızlanmayacağım 
da nerede sızlanacağım, rica ederim efendim, 

BAŞKAN — İçtüzük görüşmesi, bir genel 
görüşme konusu değil, bir gündem dışı konuş
ma konusu değil, sınırlarımız belli. 1.31 nci mad
deyi biraz evvel okuttum. Sayın Özgüner, bunu 
çok iyi takdir edecek mövkidesiniz. 131 nci 
maddede bir eksiklik buluyorsanız, yeni bir ilâ
ve yapm|ak istiyorsanız, kifayetsiz buluyorsa
nız... 

TURHAN ÖZGÜNBR (Devamla) — Bulu
yorum efendim, onu söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Müsaade edin... Siz, tutanak me

murlarından başladınız Personel Kanununa 
kadar uzandınız. Olmaz bu. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Müsaa
de edin Sayın Başkan, eksik bulduğum tarafı 
söyleyeceğim. Buna öyle bir müeyyiie getirelim. 
ki, nihayet bir ay içinde tutanağı ele alabil
menin, ele geçâre'bilmenin imkânını sağlayalım. 
Hiçbir müeyyidesi oiimayan 131 nci madde ge
reğince, lütfedilirse, Basımevinden bir sene son
ra tutanak elimize geçecek. Tutanak için bura
da madde tedvin etmek zahmetine katlanmaya
lım, eğer müeyyide koymayacaksak. Bir ay için
de ele geçmenin yolu nedir? Ona da lütfen Baş
kanlık Divanı gereken ışığı tutarsa, komisyon 
da maddeyi geri alırsa bir şekil veririz. Yoksa 
ölü biir madde doğurmanın hiçbir gereği yok
tur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyu

runuz efendim,-
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tutanaklar, (milletvekillerinin sözlerinin ta

rihe geçmesi için birer belgedir, tarihsel belge
lerdir. Tutanaklar 'hakkında elbette burada gö
rüşmek hakkımızdır. Tutanaklar çıktı gitti, ar
tık bir daha o metinler üzıerlinde bir değişik
lik yapmak hakkına sahip değilsiniz. Söyleme
diğiniz söylenmiş gibi yazılabilir, yanlışlıklar 
olabilir. Bunların hepsini düzelttirmek mebu
sun hakkıdır. Ben şahsen, her zaman olduğu gi-

[ bi açık seçik konuşan îbir arkadaşınızım, hiçbir 
hesap içinde de değilim. Stenograflardan çok 
ımemnunuım, fedakârca çalışıyorlar, Kanunlar 
Müdürlüğündeki ve tutanak servisin deki arka-
daşlarrmız da öyle. Yalnız musahhihlerden, dü
zeltmelerden dâvacıyı'm. Tutanak dergisinde 
bilhassa ben kendi konuşmalarımda çok hata
lar buluyorum. «Kupür» kelimesi «kupür» ola
rak, «takdir» kelimesi «taktir» olarak yayınlan
mış. Şu anda aklımda olmayan daha pek çok 
misal var. 

Bu nedenle, düzeltme servisinde çalışanların 
azamî titizliğini sağlamak üzere Başkanlık Di
vanının dikkatini burada tutanaklara geçirmek 
suretiyle çekmek istiyoruım. 

Sayın arkadaşlarım, maddeye geliyorum. 
Dördüncü 'bentte «Tam tutanağın bastırı

lıp dağıtılmasından başlayarak yedi gün için-
. de ilgili .kimse, gereken düzeltmelerin yapılma
sı için (Başkanlığa yazıyla başvurabilir.» den
mektedir. 

Şimdi, arkadaşlarım tutanak dergisi yayın
landı, dolaplara kondu, milletvekili seyahatte
dir, ya da hastadır. Takibedemez, bir haftalık 
süre çok azdır. Ben şahsen bir haftada tutanak 
dergMni alamıyorum. Bu müddet çok az. Fev
kalâde önemli olan bir konuda yapılmış olan 
bir baskı hatasını düzeltme imkânlarından mil
letvekilini mahrum etmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, o itibarla bir öner
ge takdim ediyorum; bu yedi günlük .sürenin 
hiç olmazsa on 'beş gün olarak değiştirilmesinde 
zorunluk vardır. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

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

Bendeniz, hu 131 nci maddenin bir kelimesi 
üzerinde duracağım ve muhata/bım bilhassa ko
misyondur. Sayın komisyon beni dinlerse ve 
bana halk verirse bir değiştirme önergesi vere
ceğim. 

Şimdi yanlış bulduğum yeri okuyorum: 
«Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından baş
layarak yedi gün içinde ilgili kimse...!» 'deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinde mu
hatap bellidir, «Kimse» diye müphem bir mef
humdan bahsetmiyoruz. Bu kimse ya milletve-
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kilidir, ya da senatördür. Bunlar için umumiyet
le «Üye» tâbirini kullanıyoruz. Burada da «Kim
se» tâbiri yerine «Üye» tâbirinin kullanılması 
daha faydalı olur, teamül de böyledir. 

Sayın komisyon bu itirazımı haklı buluyor
sa, bir önerge vererek: bu kelimenin değiştiril-
mesirii talebedeceğim. Onun için söz almış bu
lunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 
(BAŞKAN — Yalnız, kaibineden gelen arka

daşlar veya vekillerin yerine kanunları takibe 
memur edilmiş 'birinci derecede rüesa sınıfın
dan zevatın burada zaman zaman çıkıp kürsü-

. de beyanda bulunma durumları var. O takdirde 
onların dâhil edilmemiş olacağını komisyon na
zara alıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU
AT AVCI (Denizli) — iSaym Başkan, mad
de metnini okudum, «İlgililer dersek kâfi ge
liyor. Bu değişikliğe muvazi olarak fıkranın 

. fonundaki «Başvurabilir» kelimesi de çoğul ola
rak «Başvurabilirler» şeklinde olması iktiza 
eder. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, bu şekilde bir 
takririniz .gelirse sayın komisyon katılacağını 
beyan ediyor. 

Ba-şka isöz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 
Önerge var, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Tasarının 131 nci maddesinin dördüncü ben

dindeki yedi günlük sürenin on beş gün olarak 
değiştirilmesini, saygıyle öneririm. 

Ankara 
'.Şkıasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor ımu? 

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

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasındaki «İlgili 
kimse» tabiri yerine «ilgililer» ve son kelime 
«başvurabilir» sözcüğünün de «başurvabilirler1» 
şeklinde düzeltilmesi hususunu içtüzüğün 109 
ncu maddesi gereğince öneri sahibinin dileğine 

komisyonun katılması nedeniyle tasviplerinize 
sunuyoruım. Kabul edenler.. Kabul 'etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan bu değişik
liklerle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onbirdnci Kısım 
Disiplin cezaları 

Disiplin cezalarının nevileri : 
Madde 132. — Milletvekillerine verilebilecek 

disiplin cezaları şunlardır : 
1. Uyarma; 
2. Kınama; 
3. Meclisten geçici olarak çıkarma. 
BAŞKAN — Söz 'isteyen sayın Üye?... Yok. 

Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kaibul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 
Uyarma : 
Madde 133. — Uyarma cezasını gerektiren 

haller şunlardır. -
1. iSöz kesmek; 
2. ISükûne'tii ve çalışma düzenini bozmak; 
3. Şahsiyatla uğraşmak. 
BAŞKAN — ıSöz isteyen sayın üye?.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, «Şahsiyatla uğraşmak» yerine daha 
öztürkçe olarak «Kişilikle uğraşmak» desek 
daha iyi olmaz mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — İSaym Başkan, bu 
kelime Anayasamızda da geçtiği için kelimele
rin kullanılışı yönünden Anayasa lisasma uy
gun bulduk. Aynı kelimeler başka maddelerde 
de vardır. 

ŞÎNASI ÖZDENOĞLU (Ankara) — Za
manla o da değişebilir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Tam karşılamıyor. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Önerge de 
yok. 

133 ncü maddeyi ibu haliyle tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Uyarma cezasının verilmesi : 

Madde 134. — Uyarma cezası verilmesinin 
gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, Baş
kana aittir. 

— 295 — 



M. Meclisi B : 21 15 . 12 . 1972 O : 1 

Uyanma cezası alan ımilletvekili kendisini ' 
savunmak için söz isterse, bu üyeye oturumun 
veya birleşimin sonunda söz verilir. Başkan ge
rekirse, daha önce söz verebilir. 

Başkan, (milletvekilinin açıklamasını yeterli 
gönnıezse, uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli 
görürse, uyarma cezasını kaldırdığını bildirir. 

Bir milletvekili aynı birleşimde iki defa 
ııyarma cezası alırsa, durum, tutanak özetinde 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ekşi. 

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

134 ncü maddenin ikinci fıkrasının bu şe
kilde geçmesini arzu etmediğim için söz almış 
bulunuyorum. 

Eski İçtüzüğümüzün 185 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında benim talebilmıe uygun bir 
hüküm vardır, orada : «Bir mebus ihtara uğra
dıktan sonra mutavaat gösterip kendini tebri
ye etmek isterse ona ruhsat verilir.;» delmekte
dir. 

Yeni İçtüzüğümüz bu konuyla ilgili olarak, 
«Uyarma cezası alan milletvekili kendisini sa
vunmak için söz isterse, bu üyeye oturumun ve
ya birleşimin sonunda söz verilir. Başkan, gere
kirse, daha önae söz verebilir.» demek suretiyle 
Başkana, söz verme zamanında bir takdir yet
kisi tanımış bulunmaktadır. 

Ben bu hükmün bu şekilde geçmesinin doğ
ru olmadığı kanaatindeyim. Gerçi, sayın Baş
kanlarımızın takdirlerine saygımız vardır ve za
manı en iyi şekilde takdir edeceklerini kabul 
ediyorum. Ancak, bir milletvekilimin, uyarma 
cezasıyie bile tecziyesi kendisi için hakikaten 
mâna ifade eden bir durumdur. Daha sonraki 
fıkraya göre Başkanın bu cezayı kaldırma imkâ
nı da bulunmaktadır. Bu ihtar cezasına mâruz 
kalan milletvekiline kendisini savunma hakkını 
hemen verirsek Başkana ihtar cezasını kaldırma 
imkânını hemen vereceğiz; bir de oturumun so
nuna bıraktığını düşünürsek, bildiğiniz gibi otu
rumun sonunda pek az sayıda arkadaşımız Mec
liste bulunmaktadır, genellikle. İhtar cezasının 
kaldırıldığını hazır olan millet vekili arkadaşla
rımız hemen öğrenmeliler; benim arzum, isteğim 
budur ve bu yolda da bir önerge verelim. «Uyar
ma cezası alan milletvekili kendisini savunmak 
isterse, bu istek yerine getirilir.» şeklinde fıkra

nın - değiştirilmesiyle- Başkanın : takdirinden, bu 
konunun çıkarılnlasinı talep ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz 

efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bu maddede, §ahsî kanaatime göre bir hu

kuka aykırılık var. Şöyle k i ; ihtarı bir ceza ola
rak kabuıl ediyorsanız - mutlaka ceza, uyarma 
cezası diyor, ihtar cezası - üyeye bir müeyyide 
tatbik ediyorsunuz; haksızlık ettin, söz kestin, 
sataştın diyoruz ve o bakımdan da sayın Baş
kana bir ceza tatbik etme selâhiyeti tanıyoruz. 
Ceza tatbik edilecek olan üye kendisini müdafaa 
durumunda olamıyor, bu hak Başkana tanını
yor; bu olmaz. Hukukta, müdafaa alınmadan ve
rilen bir ceza yoktur, önce, suç işleyen şahsa 
suçun ne olduğu anlatılır, müdafaası alınır 
bilâhara ceza tatbiki yoluna gidilir. İhtar ©ezası 
tatbikinin Başkana bırakılması doğrudur. Çün
kü Meclisi rüyet eden, suç işlediği iddia edilen 
kişinin hangi suçu işlediğini takdir eden Baş
kandır; ama bir üyeye ihtar dahi olsa, müdafaa
sını almadan seni ihtarla tecziye ettim, oturu
mun sonunda sana söz vereceğim demesi benim 
şahsî hukuk anlayışıma aykırıdır. O bakımdan 
bu noktanın değiştirilmesi lâzımdır kanaatinde
yim. 

Bilmiyorum sayın Komisyon ne düşünüyor? 
Fakat ister uyarma, ister başka türlü ceza vere
lim, cezaya muhatap olacak üyeye mutlaka ni
çin bu suçu işlediğini sormak; eğer müdafaa' ka
bule şayan görülmezse 'gereken cezanın tatbik 
edilmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. • 
BAŞKAN — Sayın Şahinoğlu, buyurunuz 

efendim. 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Sayın., 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde yerindedir. 

Tatbikat göstermiştir, bâzı elektrikli hava
lar olmaktadır. Başkanlık kendi takdirine göre 
uyarma cezası veriyor. Bu elektrikli hava içeri
sinde ona aniden söz verip vermemeyi Başkana 
bırakmak en yerinde iştir. Çünkü, eğer bu tak
dir Başkandan geri alınıp suç işlediği iddia olu
nan üyeye verilirse, üyenin söz istemek hakkı 
vardır ki, bu takdirde de ikinci bir uyarmaya 
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sebep olabiliriz.. Başkanın elektrikli havayı nor
male döndürmek hususu da görevleri arasında 
olduğuna, mevcut havaya göre suç işlediği id
dia olunan kişiye söz verme hakkı da mevcut 
bulunduğuna göre, takdir hakkının kendisine 
ait olması çok yerinde ve uygundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Şimdi, bir açıklama yapmak, zo-

runluğundayım: Maddeye dikkat edilirse, 
bu tamamıyle Başkanın Genel Kurulun herhan
gi bir şekilde tasvibine başvurmaksızın icra et
tiği bir tedbir yolu, yani cezanın tertibini dahi 
Başkan kendisi takdir ediyor ve bu sonradan 
konuşma veya hemen akabinde konuşma üyenin 
bir itiraz yolu niteliğinde yahut bu takdir «di
len cezanın isabetsizliğini temin yolunda, bunun 
zamanının tâyinini de Başkana veriyor. Bu, ce
zaların en hafifidir. O itibarla, gerek cezanın 
kaldırılmasında, gerek tertibinde, gerek beya-
nınii zapdetmede Başkanı yetkili kılmış durum
da; evvelki Tüzük de öyle, yenisi de bunu, yal
nız terimleri Türkçeleştirerek, biraz cümleleri 
toparlayarak tekrar etmiş mahiyettedir. Diğer 
cezalarda Genel Kurulun birçok organları ceza
nın tertibine müdahale ediyor. 

Şimdi, Başkanlık olsun, üyeler olsun niha
yet bir organın muayyen parçalarıdır. Bunlar 
arasında ahengi temin için zaman zaman her bi
rinin. kendine mahsus takdir sahaları var, onları 
kullanıyorlar. Her biri de şüphesiz diğerinin ih
tiyacını, âmmenin ihtiyacını hesap ederek belli 
sınırlar içinde hareket ederler, takdirlerini şüp
hesiz belli sınırlar içerisinde tutmak zorunluğu-
rau, yani hüsnüniyet esasını kabul 'eden bir mad
de. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Baş
kanım, evvelâ «eski Tüzük de aynı mahi
yettedir» dediniz, ben buna iştirak edemiyorum. 
Çünkü, biraz evvel kürsüden okudum; eski İç
tüzüğümüz «Bir mebus ihtara uğradıktan son
ra . mutavaat gösterip kendini tebriye etmek 
isterse ona ruhsat verilir.» demektedir. 

BAŞKAN — Evet, ama ne zaman? Madde 
devam ediyor lütfen okuyunuz. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Okuyorum efen
dim: «Mezun değil iken söz söylediğinden do
layı ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın ve
yahut celsemin sonunda söz alabilir.» Yani, bu 
bir istisnadır. 

BAŞKAN — Devam ediniz lütfen. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — «Bununla bera

ber bu ruhsatın, inikadın veyahut celsenin so
nundan evvel verilmesi Reisin elindedir.» de
mektedir. 

Şimdi, bir şey söylemek istiyorum. Zatıâ-
linizin beyanları kanaat belirtmek şeklinde te-

' zahür etmektedir. Affınıza sığınarak arz edi
yorum, bilmiyorum bu durum ne dereceye 
kadar doğru oluyor? 

BAŞKAN — Efendim, kanaat belirtmekle 
gerçekleri ifade etmek ayrı konudur. Belli ve 
malûm hâdiseleri ortaya koymak kanaat izharı 
değildir. Belli ve malûm hâdiseler ispat ve 
tartışma konusu yapılamaz. O nedenle Saman 
zaman buna girmek zorunluğunda kalıyorum. 
Çünkü, Parlâmentonun zamanını korumak ve 
değerlendirmek sorumluluğu üyelerle beraber 
Başkanlığın da başta gelen görevidir. Sayın 
Ekşi beni mazur görsünler, başka bir maksa
dım yok. Eğer takdir şeklinde yahut karara 
etki şeklinde telâkki ediliyorsa lütfediniz de 
edilmesin. Yanlışlık olabilir, hata olabilir, ama 
müzakerenin tabanı nedir, onu tespit etmek, 
sadedi tespit etmektir. Bu bakımdan ben yar
dımcı olayım diye beyanda bulundum. Aslında 
hiç yapmayabilirim ama, vazifemi eksik bırak
mış olacağım düşüncesiyle yapıyorum. 

Sayın Asutay, buyurunuz. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Değerli Ekşi'nin endişesine iştirak etmek ye
rinde, endişesi doğrudur. Ancak, madde, 
uyarma cezası veren Başkamın, aniden üyeye 
söz vermesini ertelemesi hem Başkanın daha se-
lâmetli karar vermesine yetecek, hem üyenin 
cevap hakkı için biraz daha zamandan istifade 
etmesini sağlayacaktır. Çünkü, Başkan uyar
ma cezası verince, milletvekilinin açıklamasını 
yerinde görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz, 
yeterli görürse uyarma cezasını kaldırır veya 
kaldırabilir. 

Elektrikli bir havada Başkan bir üyeye 
uyarma cezası vermiştir. Verilen cezanın hak
sız olduğunu üye iddia etmektedir. Başkan, 
uyarma cezasını verirken, onun muhakkak 
cezaya müstehak olduğu kanaatinde ve kararın
dadır. Üyenin aniden söz alması Başkanın ka
naatini değiştirmeye kâfi gelmez. Ama, aradan 
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muayyen bir zaman geçerse, aradan muayyen 
bir müddet geçerse Başkan, vermiş olduğu ce
zanın yerinde olup olmadığını düşünerek, daha 
kâmil bir düşünce haline geldiği için, cezayı 
kaldırmak imkânına daha fazla sahiptir. Bir 
insanın siniri üzerinde iiken, vermiş olduğu ka
rarın Heyeti Umuımiyede haksız bir karar ol
duğunu Başkana aniden kabul ettirmek müm
kün değildir. Bu bakımdan, muayyen bir sü
renin geçmesinde isabet vardır. 

Nitekim, Sayın Komisyon maddeyi getirir-
ikien, oturumun sonunda söz vermesinin yanı 
sıra, Başkan eğer lüzum görürse, Heyeti Umu-
mıiyede üyenin açıklamasının artık zamanı gel
diği kanaatinde ise, oturumun sonundan evvel 
de üyeye kendini müdafaa etme hakkını tanı
yabilecek bir yeterlik getirmiş. O bakımdan
dır ki, verilen cezanın kaldırılabilmesini sağ
lamak için bir zamana ihtiyaç vardır. O bakım
dan madde yerindedir. 

Teşekkür ederiim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan; 
Yüöe Meclisçe kabul edilen 70 nci maddede, 

sataşılan kimsenin cevap verme zamanını tayin 
hususunda Başkanlığa yetki vermiş durumda
yız. Sataşılan kimse, hiç kusuru olmayan 
ikimsedir. Kusuru olmayan bir kimsenin görüş
melerin intüzamı yönünden cevap verme hakiki
ni Başkanın takdirine bıraktıktan sonra kusur
lu, suç işleyen bir kimsenin kendisini savun
ması için, savunma zamanının tayini hususun
da Başkanlığa yetki vermemek sebepsiz kaılır. 
70 nci maddeye paralel olarak bu madde dü
zenlenmiştir. Biz, 70 neti maddede sataşılan 
kimseye dahi cevap verme zamanını Başkanlı
ğın takdirine bıraktıktan sonra, burada da ev-
leviyetle bu zamanın tayinini Başkanın takdi
rine bırakacağız. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen üye var mı 
efendim .. Yok. 

Önergeler var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

134 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini önerinim. 

«Uyarma cezası alan milletvekili kendisini 
savunmak isterse, bu istek yerine getirilir.» 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Diğer bir ön'ergeyi okutuyo
rum. 

Saym Başkanlığa 
134 ncü maddede «uyarma cezası alan üye

ye beş dakikayı geçmemek üzere kendisine sa
vunma hakkı verilir»! İbaresinin, «için söz is
terse» ibaresinden sonra ilâvesini arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işle
me koyuyoruz. 

Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz 

Sayın Komisyon... x 

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

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmı
yor. Önergeyi tasviplerinizle sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

134 ncü maddeyi okunmuş şeikliyle tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
-meyenıler... Kabul edilmiştir. 

135 nci maddeyi okutuyorum. 
Söz söylemekten yasaklama : 
Madde 135. — Aynı birleşimde iki defa 

uyarma cezası alan milletvekillinin o birleşimin 
sonuna kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üze
rine, Grenel Kurulca görüşmesiz ve işaret oyu 
ile yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 
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tekini üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz ve 
işaret oyu ile yasaklanabilir.» deniyor. Ancak, 
iki defa uyarma cezası alan üye arkadaşımız 
uyarma cezasına müstehaik olmadığını Heyeti 
Umumiyeye arz etmeden, Başkanlığın iki defa 
uyarma cezası üst üste vermesi suretiyle söz 
hakkından mahrum edilmesinde bir isabet yok
tur. 

Bir ihtar cezasını, uyarma cezasını alan bir 
arkadaşımız, bir milletvekili arkadaşımız ikin
ci bir uyarma cezasına müstehak olduğunu Baş
kanlık tespit ederse, o zaman kendisine bir mü
dafaa hakkı tanımalıdır. Müdafaa hakkından 
sonra Başkanlık kararında ısrar ederse, ikinci 
uyarmadan sonra oturumun sonuna kadar ken
disi söz hakkından mahrum olmalıdır. 

Saym Komisyon bu noktaya her halde dik
kat edecektir zannediyorum. Bir uyarma ceza
sı almıştır, müdafaası sonraya bırakılmıştır, 
akabinde bir ikinci uyarma cezası verilmiştir. 
İkinci uyarma cezasına müstehak olup olmadı
ğı hususunda bir müdafaasını yapmadan, He
yeti Umumiyeye iki uyarma cezasını alan üye 
arkadaşın celse sonuna kadar söz hakkı yoktur, 
diye işari oya arz edilmesi, büyük isabetsiz
liktir. 

Burada da bir hussuta takılmış bulunuyo
rum. Aynı oturumda iki defa uyarma cezası 
alan üyenin söz söylemesi yasaklanır. Söz söy
leme iki türlüdür. Biri, oturduğu yerden söz 
söylemesidir, diğeri, kürsüden beyanda bulun
masıdır. Burada kastedilen mâna nedir? 

Bir milletvekilinin oturduğu yerden Başka
na, Bakana veya Komisyona hitaben söz söy
lemesi mi yasaklanmıştır, yoksa kürsüye ge
lip beyanda bulunması mı yasaklanmıştır? 

Bu hususun da sarih olarak buraya derci 
lâzımdır. O bakımdan söz aldım, teşekkür 
ederim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Bir milletvekilinin 
söz almadan yerinden konuşması zaten içtüzü
ğe aykırıdır. Söz aldığı takdirde, Başkan mü
saade ederse, yerinden konuşabilir veya kür
süden beyan edebilir. Bu aynı şeydir, aynı • 
mahiyettedir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, mevcut İçtü
zükteki «Başkan izin verirse yerinden kısa be
yanda bulunur.» sözünü kapsıyor mu kapsamı
yor mu? Onu beyan etmek listiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Onu da kapsıyor 
Sayın Başkan. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, bu sarahat maddede yok. «>Söz söyle
yemez» diyor. Meselâ, söz alıp beyanda bu
lunmasını önlersiniz ama, oturduğu yerden bir 
Bakana bir soru sormasını önleyemezsiniz. 
Ceza ona da şâmil midir ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
135 nci madde, 134 neü madde ile bence 

çelişiyor. 134 ncü maddede, uyarma cezası 
alan üye arkadaşlarımızın müdafaa hakkını 
Başkanlığın takdirine bıraktık. Oturumun ba
şında veya oturumun sonunda veya bundan ev
vel Başkan takdir ederek üye arkadaşımıza 
kendisini müdafaa etme hakkını tanıyoruz. 

135 nei maddede ise, «Aynı birleşimde iki-. 
defa uyarma cezası alan milletvekilinin o bir
leşimin sonuna kadar söz söylemesi Başkanın 

Uyarma cezası hangi hallerde alınır? Bir 
ihtar alınabilir. Birinci maddede belirtildiği 
gibi, «Dur, biraz daha sakin olun» falan de
nilir. Ama büyük bir sinirlilik içinde ancak 
uyarma cezası verilir. Meclis bir sinirlilik 
içindedir; bir kavga, bir dalaşma ve birbirine 
karşı sıralardan sıraya söz atma meselesi için
de, sükûnet temin edilemediği zaman üyeyi 
bu uyarma, cezası sükûnete davet edecektir. 
Ama müsaade ederseniiz; ikinci uyarma cezasın
da Başkanlıkça tespit edilmiş olan üye için bir 
müdafaa hakkı tanınmalıdır. Belki Başkanlık, 
ikinci uyarma cezasını birinci uyarma cezasının 
baskısı, etkisi altında verdiğini, müdafaadan 
sonra kabul edecek ve ikinci uyarma cezasını 
kaldıracaktır. 

Komisyon lütfetsin. Kendisini müdafaa et
meden, ikinci uyarma cezasına üye çarptırıl
masın. Bu müdafaasız koca bir gün; çak 
ehemmiyetli bir kanunda, memleketi ilgilen
diren o kanun üzerinde uzun vaktini vererek 
çalışmasını yapmış ve buradan o kanunun lehin
de veya aleyhinde görüşlerini arza kendisini 
hazırlamış bir üyenin söz hakkının, oturum 
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sonuna kadar elinden alınmasında isabet yok
tur. Sayın Komisyondan rica ediyorum. Bir 
müdafaa meselesini bu madde içinde derpiş 
etsinler. Eğer isabetli görürse bu maddeyi ge
ri alsınlar* Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz. 
ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 'Sayın 

Başkam, değerli arkadaşlarım; 
Maddenin önemi nedeniyle huzurunuzu iş

gal ediyorum. Arkadaşlarımıza katılmamak 
mümkün değildir. Gerçekten burası da bir «ilk
okul» değildir. Burada asıl olan, milletvekilinin 
söz hürriyetidir. Prensip olarak, bu özgürlüğü 
kısıtlamak mümkün değildir. MilletıvelriMnin söz 
özgürlüğümü kısıtlamak demek, milletin söz hür
riyetini kısıtlamak demektir. 

Zaten müeyyideyi koymuşunu» . iki uyar
ma veriyorsunuz. İki uyarmadan sonra bu hal 
devam ederse, Grene! Kurulun takdiriyle bütün 
o ötmrumda söz vermiyorsunuz. Böyle şey ol
maz. Bu, insan haklarına da aykırıdır. Saylav' 
m 'buradaki çalışma özgürlüğüne de aykırıdır. 
Mebusun dokunulmazlık müessesesine de aykı
rıdır. Bir yandan fikri getiriyor, prensibi ko
yuyorsunuz. «Milletvekili bu kürsüden, yaptığı 
beyanlardan dolayı, hiç bir siyasî sorumluluğa, 
cezai sorumküuğa ımuhatap olamaz» diyorsu
nuz. 

ö t e yandan bir uyarma cezasını veriyorsu-
nta'Z. İkinci uyarma cezasını da alırsa, ki genel
likle zaten tartışma, tartışmayı davet ediyor; 
kişiseil birtakım eleştirmelere ve hücumlara Mec
lis sahne oluyor ve dolayısiyle bir ihtarı alan, 
ikinci ihtarı da alıyor. Uygulama budur arka
daşlarım. Devam ettiği takdirde ne yapıyorsu
nuz? Gelecek maddede onu ıgörlüyormz : «Kına
ma cezası» veriyorsunuz, demek ki zaten cezası 
var. tki uyarmaya rağmen, aynı hareketlere 
devanı eden mebusa verilecek ceza, bir alt mad
dede zikredilmiştir; o da «kınaıma celzası» dır. 

Şimdi aynı suçtan dolayı iki defa tecziye et
miş oluyorsunuz. Bu, tutanaklara da geçiyor, 
ağır bir sonuçtur, ağır bir müeyyidedir. Bir 
milletvekilinin kişiliği iile görevi ağırlığı ve de
ğeriyle bağdaşmaz. Ool/uk çocuk susturur igibi 
buradan, ikide bir uyarma verelceksimiz. Ondam 
sonra da, oturum sonuna kadar sfe hakkı ver
meyeceksiniz. Böyle ışey olmaız arkadaşlar. Mad
denin Komisyon (tarafından geri alınmasında 
isabet vardır. 

Saygılar sunarımı. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan; sa
yın Özdenoğlu, buradaki söz hürriyetinden bah
setti. Parlamenterin söz hürriyeti vardır. Ama 
bu Mecliste «ööz söylememe» cezasını .gerekti
ren maddede yazılı fiilleri işlemeye hakkı yolk-
tur. Bunlar 133 mcü ımaddede ıgayet açık olarak 
belirtilmiştir. !Söz kesmek, çalışma düzenini boz
mak, şahsiyatla uğraşmak. Bunlar parlamente
rin haklarımdan değildir ki, kısıtlanmış olsun. 
Bu husus bu hüküm, Osmanlı Meclisi Mebusamı 
içtüzüğünden beri aynen tatbik edile/gelen bir 
usûldür. Bugüne kadar bundan dolayı, parla
menterin söz hakkının kısıtlandığı mevzuu ba
his edilmemiştir ve böyle bir emsal ide yoktur. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ölü bir 
hüküm ise niçin koyuyoruz sayın Başkan? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Ölü bir hüküm 
yok. Milletvekillerinin hareketleri, bunun tat
bikimi gerektirmediği için tatbik edilmemiştir. 
Yoksa ölü bir hüküm değildir. Milletvekilleri-
miiz.... 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, oturumun sonuna kadar bir milletve
kiline söız hakkının tanınmaması, çok ağır hir 
müeyyidedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Milletvekilleri-
miz, Tüzüğe saygılı olduğu için bugüne kadar 
tatbik edilmemiştir. Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Şahinioğlu. 
KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Galiba bu madde iyice anlaşılamadı; arka

daşlarımızda bir reaksiyon uyandı. Yani konuş
manın metni başka şekle geldi. Deniyor ki; 
«İki defa uyarma cezası alan söz söylemeyecek». 
Yok böyle bir şey. Burada yazıyor: «Başkanın 
teklifi üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz ve 
işaret oyu ile yasaklanabilir.» Ama yasaklan-
mayalbilıir de; bunu Genel Kurula bırakıyor. 
Zaten bir ceza almış, ikinci bir ceza da almış, 
en ufak ecza ise; bunu Meclisin çalışmasını te
min sadedinde Başkan Genel Kurula teklif edi
yor ve Genel Kurul söz vermeyebiliyor. Ama 
bu, «Genel Kurul söz verebiliyor» da demektir, 
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Onun iein, maddenin aynen muhafazasını öne
ririm. 

ıSaygılarraıla. 
(BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başlkan; 
Bayın Komisyon bu tasarının ekspres hızıy

la geçiştirilmesi gayreti içerisindedir, farkın
dayız. Fakat, İçtüzük gibi bu Meclisin Anaya
sası sayılabilecek bir önemli konunun, bu dere
ce acele geçirilmesindeki sebebi anlaşmak müm
kün değildir. Burada hepimiz konuşmaya mec
buruz. Burada bütün fikirler dile gelecektir. 
Kaldıki zaten, 5 dakika ile sınırlıyız ve engel
leme bahis konusu değildir. 

Komisyon Başkanı gibi değer verdiğimiz 
ıbir arkadaşımızın bu konuda asabileşmesini an-
lamaik mümkün değildir. Lütfedilsin, her şey 
Iburada açıkça tartışılsın. 

(Benden evvel konuşan arkadaşım, bu konu
da bizdim aydınlığa kavuşmadığımızı zannetme
sin. Evet, iki uyarma eczası verilecek; sonra 
mesele Genel Kurula getirilecek. Fakat;, Genel 
Kurulda uygulama ne oluyor sayın arkadaşla
rımı? Hep bu hava ve bu Meclis içerisinde bu
lunduk, karşılıklı acı tatlı günlerimiz oldu. 
Çoğunluk gurubunun dediği olacaktır. (AF sı
ralarından «Öyle değil» sesleri) Lütfedin efen
dim, tatbikat budur, böyle oluyor; böyle olma
ması lâzımıdır. Azınlık gurubunda belki fazla 
hırçınlık yapan, çoğunluk gurubunun belki o 
anda antipatiğini ve reaksiyonlarım davet et
miş bir arkadaş oturumun sonuna kadar ço
ğunluk gurubunun oylarıyla konuşturul m a ma
ya mahkûm edilecektir. 

Söylemek istediğimiz budur. Yani, bu ko
nuyu duygusal plândan çıkaralım. Günkü iş, 
çoğunluk gurubunun iradesine kalırsa, bu 
memlekette çok şeyler olur. Mecliste de çok 
şeyler, dostluklarımızı bozacak şeyler gördük. 
Bunların tekrarlanmamasını temenni ederiz. 
Ben şahsen, bu Mecliste her şeyi açıkça konu
şan, barışçı bir arkadaşınızım; onu siz de bili
yorsunuz. Kırıcı olaylara karşı üzüntü duyan 
bir arkadaşınızım. Ama olmuyor. Heyecanlar 
içerisinde birtakımı duygusal nedenlerle par
maklar kalkabilir, oturumun sonuna kadar gö-
rüşm'elsi, konuşması lâzım gelen bir mebus söz 
hakkından mahrum edilebilir. 

O itibarla, bu hüküm tehlikeli, antidemokra
tik bir hükümdür; çıkarılmasını istemek te 
hakkımızdır. Lütfedin arkadaşlar bu engeli 
kaldıralım ve daha deinıokratik bir aşamaya 
varalım. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Efendim, Başkanlık olarak bir 

açıklamaya kendimizi yine mecbur hissediyo
ruz. Şu yönde : Şimdi sayın üyenin beyanından 
sonra, çoğunlukta olan yahut çoğunluğu halen 
.nefsinde bulunduran guruba mensup arkadaş
lar, bir savunma yahut bu konuya değinme ih
tiyacını duyup, maddenin kapsamının, yahut 
maddenin dercettiği, kastettiği sahanın dışın
da bir tartışma olanağına gidilmesi arzusunda 
değiliz. Konu şudur: İster çoğunluk, azınlık 
veya isterse bir milletvekili olsun; herkes oyu
nun maddî, manevi mesuliyetini nefsinde ta
şıyor. O yönde oy verir, İni yönde oy verir. Bu
yurduğunuz kiıssî sebepler girebilir. Hattâ zaman. 
zaman belki İm takdir hakkında, kasti veya. 
gayrikastî hataya düşmüş olabilir. Ama her 
halde mes'uliyet bakidir. 

iŞimcli söz sırası sayın Aygün'dedir. Buyu
runuz efendim. 

MiEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Söz mü istemiştiniz?.. Ben gö
remedim kusura bakmayın. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Zararı yok. 

ISALİH AYGÜN (iAmasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bize göre 135 nei madde gayet güzel tedvin 
edilmiştir. Komisyonun görüşlerine aynen işti
rak ediyorum. Mühim olan mesele; Umumî He-
yette müzakerelerin sükûnetle, rahatlıkla cere
yanı ve devam etmesidir. Burada, bir arkadaş 
gelecek konuşacak, oturduğu yerden bir parla
menter o arkadaşın sözünü kesecek veyahut 
şahsiyetle uğaraşacak - kürsüden veya okluğu 
yerden - veyahut sükûneti veya çalışma düze
nini bozacak. Bizi temsil en Divanda bulunan 
'Sayın Başlkan, müzakerelerin selâmeti için bu 
arkadaşı birinci defa uyaracak, yine durmaya
cak. İkinci defa yine uyaracak... Üçüncü defa 
harekete tevessül ettiği zaman buradaki müza
kereleri selâmete ulaştırmak için o arkadaşa o 
birleşimin sonuna kadar konuşma hakkı verme-
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yecek ve bundan mahrum edecek. Hem de yal
nız değil, Umumî Heyete müracaat edecek ve 
dolayısıyle Umumî Heyetin oyu ile bu netice
yi istihsal edeeelk. 

Ben, Sayın Özdenoğlu arkadaşımızın Orta
'da olduğunu ve gayet rahatlıkla kendi vicdanî 
istikametinde rey kullandığını her zaman mü-
şahade etmişimdir, bunu söylemekte de hiçbir 
sakınca görmüyorum. 

Bizde, çok zaman demiyorum, aşağı yukarı 
bizim bütün arkadaşlarımız da o istikamette 
oy kullanırlar. Ama, hakikaten Sayın Özden
oğlu itimadedm, eğer bu hareketi Başkanlık 
Divanı isabetli kullanırsa bundan önce cere
yan eden pek çok hadiseler önlenecek ve Meclis 
rahatlıkla müzakereye devam edecektir. Ben, 
söz hürriyetine mâni bir hal olmadığı inancı 
içindeyim. Arkadaşlarım beni mazur görsün
ler, maddenin aynen oylanmasını istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kavoza, buyurun efen
dim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Şimdi sıra sizde efendim. Ben 
işaretinizin söz isteme mânasına geldiğimi gö-
rcm'edim, biraz evvel itiraz edince özür diliye-
rek söz isteimiş olduğunuz kanaatine vardım, 
o sebeple g-eçiktıi. 

iMBMDUH EKŞİ (Ordu) — Peki Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Kazovayı da/ha evvel 
kaydettiğim için şimdi ona söz veriyorum. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhteremi arkadaşlarım; 

Ben de benden evvel konuşan arkadaşın fik
rine «yııen iştirak ediyorum. Çünkü, Mecliste 
azınlık çoğunluk mevzu yoktur. Azınlık çoğun
luğa tahakküm edecekse, burada oturduğu yer
den lâf atarak şarlatanlık yaparsa ve bunu 
yapmak için bu Meclise geldiyse, bunun gayesi 
bu Meclisi çalıştırmamaktır. Bu Mecliste ne 
azınlık, ne de çoğunluk var. Bu Mecliste Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri var. Bura
ya bir mevzu geliyor, görüyoruz; buna bütün 
engelleri çıkarıyoruz. Meselâ, bir arkadaş ko
nuşurken söz atılıyor, Başkan bunu durdura
mıyor. Buna ihtar vermek mecburiyetinde ka
lıyor. Başkan rica ettiği halde, imkânı yok, kür
süye kadar yürünüyor. Bu madde çok yerinde 

ve isabetlidir. Bu maddenin aynen kabulünü 
hassaten a.rz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
135 nci madde benim kanaatimce, yeni bir 

ceza şeikli getirmiştir. Şimdi disiplin cezalarını 
İçtüzüğümüz tadat etmiştir, saymıştır. Nedir-
bunlar?.. «Uyarma, kınama, Meclisten geçici 
olarak çıkarma.» Başkan, bir arkadaşımıza uyar
ma cezası verecek, ikinci defa uyarma cezası 
verecek, kendisi bu uyarmaları dikkate alma
yıp hareketin© devam ettiği takdirde Millet 
Meclisinin kararı ile oturumun sonuna kadar 
kendisinin söz söyleme hakkı elinden alınmış 
olacak. Bence, bu ceza çok ağırdır ve hiç bir 
üj^eye tatbik edilmemesi gerekir. 

Arkadaşlarım, cezalar bir teselsül içerisinde 
düzenlenir. Zaten bunu da İçtüzüğümüz ortaya 
koymuştur. Nedir bunlar?.. «Uyarma, kınatma, 
Meclisten çıkarma.» Kaldı !ki, bence bu iki uyar
ma cezası almış olup hareketine devam eden 
üyenin sözünü kesmektense, ona kınama cezası
nı tatbik etmenin yerinde olduğu kanaatinde
yim. Kaldı ki, kınama cezaisinin hangi hallerde 
verileceğini biraz sonra görüşeceğiz. Birinci 
fıkrada diyor ki, «Aynı birleşimde iki defa uyar
ma cezası..» aldığı halde bunu 'gerektiren, hare
ketten vazgeçmemek kınama cezasını gerektiren • 
bir keyfiyettir. 

Şimdi, yepyeni bir ceza biçimi getiriyoruz. 
Nedir bu? Disiplin cezaları içerisinde saymadığı
mız İçtüzüğümüze yepyeni bir ceza şekli. Bunun 
neresine koyacağız bu disiplin cezalarını, ben 
anlayamıyorum. Uyarma cezası, kınama cezası, 
Meclisten geçici olarak çıkarma cezası. Buruların 
üçünü de tatbik etmek hem Genel Kurulun yet
kisi dahilinde, yerine göre, hem Başkanın yet
kisi dahilinde. 

Benim istirhamım; bir üye, biraz evvel Asu-
tay arkadaşımızın veya bir başka arkadaşımın 
beyan ettiği gibi bir konuda hazırlanmıştır. Si
nirlilik genellikle bundan doğuyor. Bildiğini id
dia ettiği, hakîkaten belki de herkesten çok da
ha iyi bildiği kanaatinde 'olduğu bir mevzuu 
kürsüye getirmek ister, o iddiada bulunur. Ken
disine sataşılır veya herhangi bir arkadaşımız 
yerinden bir müdahalede bulunur; hepimiz yapı
yoruz bunu. Buna iki defa uyarma cezasını ve
riyoruz... 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çoğun
luğun tahakkümüdür, bu. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Ne olacak?.. 
Kınama cezası verelim arkadaşlarım. Kınama 
cezası vererek, uyarma cezasından müeyyide iti
bariyle daha müessir olan kınama cezası vere
lim. Bu söz kesime, söz söylettirmeme gibi bir 
cezayı ne kendimize nede milletvekili arkadaşla
rımıza reva görmeyelim. Bu maddenin Komis
yonca tamamen metinden çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

133 ncü madde kabul edildikten sonra 135 
nci ımadde, bu 133 ncü maddenin nasıl tatbik 
edileceğini göstermektedir. 

Yüce Mecliste şuna şahit olduk; bâzı arka
daşlarımız devamlı olarak gerek milletvekilleri
ne, gerekse bakanlara devamlı şahsiyet yapa
rak sataştığı, söz attığı ve âdeta Meclisi çalışa
maz hale getirdiklerini gördük. Yalnız bunlara 
değil, Başkanlık Divanına da ağır sataşmaların 
olduğunu burada müşahede etmekteyiz. Elbette-
ki Başkanlık Divanının bu disiplinsiz hareketi 
disipline etmesi için eline bir müeyyide verece
ğiz. Aksi takdirde 450 kişilik Meclisi çalıştıra
maz hale geliriz. Bu balkımdan bir defa uyarma 
cezasını 'alınca birincisinde düşünmesi lâzım ar
tık, ben bir defa uyarma cezası aldım, bu 'işten 
vazgeçeyim demesi lâzım. Devamlı ısrar ederse 
elbetteki Başkanlık Divanının eline böyle bir 
müeyyide vermediğimiz zaman 450 kişilik Mec
lisi çalıştırmak güç olur. Ağır hakaretlerin ya
pıldığını biz burada gördük. 

Bu bakımdan madde, 133 ncü .maddenin tat
bik şeklidir. 133 ncü madde- kabul edilmemiş 
olsa idi belki üzerinde durulabilirdi. 

Bu bakımdan ımaddede herhangi bir sakınca 
bahis mevzuu değildir. Kabulünde fayda vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, saym milletvekilleri; hiç şüphesiz müza
kerelerin- selâmetle cereyanı ve müzakereler sı
rasında Meclisin yüceliğine yakışır hareketlerin 
bulunması, buna uygun düşmeyen davranışla
rın da olmaması şayanı arzudur. Ancak bir İçtü-
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zük bu konuda esaslar 'getirirken hukuk C S ti S1 el -
rmdan, ceza esaslarından uzaklaşanlaz. 

Şimdi 135 nci madde muhteviyatını tetkik 
ettiğimiz zaman göreceğiz ki, ortada bir fiil var
dır; fakat bu fiile 3 cezayı müstahak görüyo
ruz ; 1-2 de değil 3 cezayı müstahak görüyo
ruz. Şimdi, daha önce kabul edilen 134 ncü 
maddeyi, bu 135 nci maddeyi ve daha sonra 
gelecek olan 136 nci maddeyi tetkik ettiğimiz 
zaman bir fiile gerektiğinde 3 ayrı cezayı vere
bileceğimiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Ceza hukukunda esas. olan, fiilin bir ceza 
ile müeyyideye bağlanmasıdır; muhtelif ceza
larla değil. Fiil nedir! Fiil, bir oturumda. 2 de
fa bir üyenin iıhtar alması. 

Bakınız şimdi mevcut Tüzüğümüze göre 
ne yapmamız gerekiyor? Evvelemirde 134 ncü 
maddenin son fıkrasına göre bir milletvekili 
aynı birleşimde 2 defa uyarma cezası alırsa 
durum tutanak özetinde bildirilir, teşhir ce
zası veriyor 2 ihtar almıştır diye. 135 nci mad
dede ne diyoruz? Aynı birleşimde 2 defa uyar
ma cezası alan milletvekilinin o birleşimin so
nuna kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üze
rine Genel Kurulca görüşmesiz işaret oyuyle 
yasaklanabilir. Söz söyleme yasağını koyuyo
ruz. 136 nci maddeye geçiyorum; 1 nci bendin
de, aynı birleşimde 2 kere uyarma cezası aldı
ğı halde bunu gerektiren hareketten vazgeç
memesi de kınama cezası ile yani eski tabiriy
le tevbihle cezalandırılıyor. 

Şimdi, ortada bir fiil var, bu fiile 3 şekilde 
müeyyide koyuyoruz. Teşhir edeceğiz, tutanak 
özetine geçireceğiz; bu kişi geçen birleşimde 
efendim 2 defa ihtar almıştır. Bunu uygun gör
müyorsak başka bir ceza yolumuz var, söz söy
lemekten alıkoyacağız, söz söyleme yasağı 
getireceğiz. Bunu da uygun görmüyorsak kı
nama cezası vereceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, sanki disiplin cezası 
mutlaka 2 ihbar almanın gereğidir ve en bü
yük tecziyeyi biz mutlaka bu 2 ihtar alan üye
ye yapalım gibi bir harekete yöneliyoruz ve 
İçtüzüğün maddeleri arasında da bir tenazu
ru zerre kadar aramıyoruz. Gerekirse teşhir 
edeceğiz, gerekirse söz söylemekten alıkoya
cağız, gerekirse kınama cezası vereceğiz. Suç 
mademki bir fiile dayanıyor, cezanın da bir 
müeyyideye bağlanması gerekir. 
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Bu sebeple bu 135 nci maddenin metinden 
tamamıylc. çıkarılması daha isabetli olur. Bu 
konuda 'bilmiyorum teklif var mı?" Yoksa ta
rafımdan da bir teklif yapılacaktır. Arz et
tiğim hususlar nazara alınırsa zaten .UJ4 neü 
madde ile daha sonra i:>6 ncu madde ile sağlan
mış olanlar bir kenara, ki yukardaki de yine 
suçtur, KM'deki de suçtur, hiç değilse yalnız 
bunun loö'daki müeyyideye bağlanmasında 
zaruret vardır. Bu sebeple İm hükmün bu tek
lif metninde yeri yoktur, cezanın prensipleri
ne, hukukun esaslarına taban tabana zıttır ve 
metinden tam anı iyi e çıkarılması zaruridir, mâ
ruzâtım budur. 

Saygılar sunarım. 
Alil NAİLİ ERDEM (İzmir) — Söz istiyo

rum. 
I i AŞK AN — Söz istiyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALİ (Adana) — Den açıklama yapa
yım da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Duyurun. Yeterlik gelmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) .— Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; madde üzerinde yapılan 
münakaşalar yanlış bilgilere, yanlış zemine 
istin adedcrek yapılmaktadır kanaatimce. 

Sayın Memduh Ekşi arkadaşımız, hatırım
da yanlış kalmadı ise, zabıtlar doğrusunu söy
ler, eski Tüzükte böyle bir cezanın bulunmadı
ğını, yeni bir ceza getirildiğini söylemişlerdir; 
yanlış anlamadı isem. Velev söylemiş olsun, 

. velev söylememiş olsun açıklamakta fayda var
dır; bu ceza eski İçtüzüğümüzün 18(i ncu mad
desinin aynen aktarılmasından ibarettir. 186 
nci maddeyi okuyorum. 

«Bir inikatta ilci defa ihtar cezasına uğ
rayan bir .m'eibusun o inikadın »onuma kadar 
söz »üyleımlelkten inicim nuıiıy etine, Reisin tek
lifi üzerine, Meclis müzakeresiz işarı reyle 
karar verebilir.» 

Sadece kedime!er Türkeeleştirilmiş, hiçbir 
kelimesi, hiçbir esası değiştiril m emiştir. 

İkinci cihet, iSaym Durakoğlıı arkadaşımız 
bu ceza prensiplerine aykırıdır, bir tek fiile 
bir tek ceza verilir demiştir. Kendi kaniaa-
timizce bu, ceza prensiplerine aykırı değ'ildir. 
Bir tek fiile çeşitli cezalar verilebilir'. Aynı suç 
için hapis cezası, para cezası, âmme haklarm-
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dan mahrumiyet cezası birlikte verileibilir. Bu
nun gibi mevcut fiile Başkanlığın takdiri ile 
kınama, Genel Kurulun; takdiri ile söz söylemek
ten memuuiyet cezası verilmiştir. 

Diğer taraftan disiplin işleri içtüzüklerde 
| en zor anlaşmaya varılan hususlardır. Bu mev

zuda şimdiye kadar geçmiş meclislerimize di
siplin esaslarının ne olacağı hususunda anla
şıp bize güzel bir tüzük getirmiş o'imaların-

I dan dolayı müteşekkiriz. Biz Komisyonda ge
len tasarı ile eski İçtüzük 'arasında bir fark 
var mıdır diye tetkik ettik; biz sadece bunu 
tetkik ettik ve bunu tetkikte fayda mülâhaza 

I ettik. Çünkü, bu İçtüzüğün disipline ait hü
kümleri 50 - 60 seneden 'beri meclislerimizde 
'basarı ile uygulanmıştır ve bugüne kadar bu 
disiplin hakkında lıiçbir milletvekili arkada
şımızın bu disiplin cezalarının kötü olduğu ve
ya yan!iş tatbik edildiği hususunda, zabıtları 
açalım, şikâyeti olmamıştır veya pek az ol
muştur. Böyle bir tatbikatı ve iyiliği görül
müş bir usul var iken yeni usuller aramayı 
Komisyonumuz lüzumlu görmemiştir. Biz sa
dece bu hükümleri eski İçtüzükte olduğu şe
kilde muhafazaya gayret ettik ve bu ihus.usta.ki 
hükümleri aynen getirdik. 

Arkadaşlarımızın münakaşalarına açıklık 
tutacağı kanaaııyie bu hususları Yüce Mecli
sin ıttılaına arz ederiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — ,Saym Drdem son söz olarak 
konuşma hakkınız var istimal edecekseniz.. 
Buyurun. Uzun sürer mi yalnız, vaktimiz bit
mek üzere 1 

ALİ NAİLİ DRDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; sayın Komisyon 
Başkanının açıklamasından sonra esasında faz
la bir şey söyleyecek değilim. 

Bir arkadaşım, 1;32 nci maddeye istinadede-
rek disiplin cezalarının 8 noktada toplandığını 
ifade buyurdular, bunu bir yeni ceza şekli 
olarak ifade 'buyundu'Iar. Böylece tadadedilmiş, 
kalıplaşmış, çerçevesi belli olmuş cezanın dı
şında yeni bir ceza çeşidinin getirilmesini doğ
ru bulmuyorum dediler. 

Bir diğer arkadaşımız aynı suçtan dolayı 
birden ziyade ceza verilmesi keyfiyeti huku-

[ kun genel anlayışına ters düşer, bu itibarla 
' müzakeresini yaptığımız 135 nci maddeye iL 
| tifat edilmemesi icaSbettiğmi söylediler. 

http://ihus.usta.ki
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Şimdi, zannediyorum ki, meseleye şöyle bir 
noktadan baktığımızda değerli arkadaşları
mın ortaya koymuş oldukları itirazları cevap
lamak mümkün, önlemli olan keyfiyet, Parlâ
mentonun bir ahenk içerisinde çalışmasını te
min etmek. Sayın Dıırakoğlu da Meclis Riyase
tinde uzun müddet bulunmuş bir arkadaşımız
dır; burada getirilen husUvSialt Meclis Riyaseti
nin çalışmalarında kendisinin eline bâzı alter
natifleri, aletleri vermekten ibarettir. 

Şimdi bu aletleri sayarken, -arkadaşlarımın 
fikir silsilelerini, ortaya koymuş oldukları be
yanları bozmamak için aynı silsilenin içeri
sinde kalarak şunları arkadaşlarıma hatırkıt-
•ınaya çalışacağım. Aynı celsenin içerisinde 2 
uyarma cezasına ıttıba etmemiş, bir arkadaş 
için Meclis Başkanının eline şu araçlar veri
liyor. Deniliyor ki, Heyeti Umumiyenin onayı
nı almak suretiyle o celse içinde söz söyleme
den: yasaklamak veya 136 neı maddede kına
lına. 

•Şu 135 nci maddeyi şöyle tedvin etse idik, 
arkadaşlarım acaba ne derlerdi? «Aynı birle
şimde 2 defa uyarma cezası alan milletvekili
nin,» « - Sayın Ekşi'nin ortaya koyduğu nokta
dan tam hareket ediyorum, « - o birleşim so
nuna kadar söz söylemesi, Başkanın teklifi 
üzerine Genel Kurulca görüşmesiz ve işaret 
oyuyle yasaklanabilir. Aynı tarzda kınama 
cezası verilebilir.p 

Çünkü, kınama cezası 136 n,cı maddenin 
1 nci fıkrasında tadadedilmişth". Şimdi yasak

lanabilir dediğine göre bir emri hüküm de
ğil, bir ihtiyarî hüküm getiriliyor, tercih hak
kını Başkana veriyor. Diyor ki Meclis Başka
nı, Riyasette bulunan Başkan; dilersem 136 neı 
maddenin kınamayı gerektirecek sebeplerden 
birisi olarak sayılan 1 nci maddeyi, onu uygu
layacağım; hayır, bunu istemiyorsanız 135 nci 
maddeyi uygulayabilirim. Bunu nasıl yaparsı
nız? Genel Kurulun uy lam asiyi e yapabilirsiniz. 
Ha, o zaman 136 nci maddeyi nasıl tedvin eder
dik? Kınama başlığı. Çünkü 136 neı maddenin 
içerisinde, biraz evvel ifade ettiğim tarzda, 
2 uyarma sebeıbiyle kınama cezası verdiğimize 
göre, kınama baiŞİığını taşıyan maddeyi nasıl 
tedvin ederdik? İşte oraya söyle derdik; 135 
nci maddede tasrih edilen hususun dışında şu 
su sebeplerden dolayı da kınama cezası uygu
lanabilir. 

Şimdi, hal böyle olduğuna göre, burada de
ğerli, fevkalâde konuşmalarını dikkatle din
lediğim arkadaşlarımın itirazları zannediyo
rum ki, izah etmeye çalıştığını hususlar mu
vacehesinde beni haklı kılar durumdadır. 

Bu itibarla 135 nci maddenin yerinde kal
masında fayda ve zaruret vardır. Saygılarım
la arz ederim. 

•BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir. Öğ
leden sonra saat 15.00te toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.03 

»>-••« 

İKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : M. Onhan Daut (Manisa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

(BAŞKAN — 21 nci Birleşimin 2 nci oturu
muna bağlıyoruz. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 

İçtüzük teklifinin 135 nci maddesine ait gel
miş bulunan kifayet önergesi var. Ancak şu an

da başka söz isteyen sayın üye de yok. Bu itibar 
la kifayet önergesini işleme koymuyorum. 

135 nci madde ile ilgili önergelere geçiyo

ruz. 
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.yayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 135 

nci maddesinin, açıkladığımız gerekçeler dikka
te alınmak üzere Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla, 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

•Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 135 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
«Madde 135. — Aynı birleşimde 2 defa uyar

ma cezası alan mili ejttveldi inin müdafaası alına
rak o birleşimin sonuna kadar söz söylemesi. 
Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurulda görüş
mesiz ve işaret oyu ile yasaklanabilir.» 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

4, — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nu
ri Kodamanoğlu'nun, Zonguldak Milletvekili Hü
seyin Baytürk'ün gündem dışt kommnasma ceva
bı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOİÎLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sabahki oturumda Sayın Zonguldak 
Milletvekili Hüseyin Baytürk şahsıma sataşmış
tır. İçtüzüzün 95 nei maddesine göre her zaman 
söz isteme hakkım vardır; lütfederseniz çok kı
sa. bir cevap arz edeyim. 

BAŞKAN —• Efendim, taarruz vâki okluğu 
şeklindeki iddianıza sebebolan sözlerden... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ KODAMANOfjLU (Niğde) — Efen
dim, örfî idare tarafından, anarşistlerle işbir
liği yaptığı ve Devletimizi yıkmakla itham edi
len ve hakkında tevkif kararı bulunan ve şimdi 
kaçak olan bir zat ile görüştüğüm yalanıdır. 

BAŞKAN — 95 nei maddenin 1 nci fıkrasına 
göre, zatınız hakkında taarruz vâki olduğunu 
ifade ediyor ve söz istiyorsunuz. 

Öğleden evvelki birleşimde Sayın Hüseyin 
Baytürk, konuşmalarında adı geçen ve takip ko
nusu yapılan, halen kendisine suç isnadedilmiş 
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BAŞKAN — Başka önerge yok. Bu Önerge
leri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 1 nci 
löncrgeıni geri alıyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Sayın Asutay 1 nci önergesini 
geri almıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 

önergesi tekrar okundu)' 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efen
dim % 

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

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 

Ön;ergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

K»5 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

bulunan bir zat ile görüşme yaptığınız husu
sunda bir rivayetin kendisine kadar geldiğini, 
bunun doğru olup olmadığını Hükümetin veya 
.Bakanın açıklamasını dilediğini ifade ettiler. Bu 
sözü Sayın Baytürk, burada gündem dışı konuş
ması sırasında, aynen bu tarzda ifade ettiler. Bu 
itibarla Sayın Bakanın bu konuda açıklama 
yapması ve böyle bir konuşma yapıp yapmadığı 
hususunun açıklanması, 95 nci maddede bahse
dilen hususa uygun görülmüştür. 

Buyurun Sayın Bakan. Kısa, aynı konu için
de kalmak kaydıyle. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

önce Sayın Başkanımıza, bana bir küçük 
açıklama imkânı lütfettiği için yürekten şük
ranlarımı sunarım. 

Aziz arkadaşlarım,' bilindiği gibi Macaristan 
Halk Cumhuriyetinin resmî davetlisi olarak 
Macaristan'a, kömür ve hava kirlenmesi konu
sunda incelemeler yapmak üzere Bakanlar Ku
rulu kararı ile Avusturya'da sayahatte bulun
duğum sırada yine Sayın Baytürk arkadaşımız, 
davetin vâki olmadığı, ziyarette birtakım bek-
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letilme ve sair unsurların bulunduğu yolunda 
dedikodular olduğundan bahisle bir yazılı öner
ge vermişler. Dönüşümde bu yazılı önergeye 
dayanarak basınımızda yer alan birtakım haber
ler üzerine basın toplantısı yaptım ve Macaris
tan'a, Macaristan Halk Cumhuriyetinin şahsıma 
verilen resmî davet mektubu üzerine Hükümetin 
uygun görmesi dolayısııyle; Avusturya'ya ise, 
yakıt işlerinden sorumlu Bakan olarak yakıt 
konularında ve hava kirlenmesi konusunda zi
yaret yapmam yine Bakanlar Kurulu kararı ile 
uygun görüldü; böylece seyahat yapıldı ve bu 
seyahatle ilgili bütün belgelerin fotokopilerini 
basma açıkladım ve dedikoduların tamamıyle 
asılsız olduğu anlaşıldı. 

Bu tip dedikoduları gereği gibi tahkik etme
den Meclis faaliyeti arasına almanın birtakım 
yanlışlıklara sebebiyet vereceği, bu güzel ör
nekte tamamıyle ortaya çıkmış iken, Sayın 
Baytürk, bu defa da bir yeni dedikoduyu Mec
lis kürsüsüne getirmekten sakınmamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, anlıyorum ki, bir mü
teselsil kampanyaya muhatap "kılınmak (isten
mekteyim. Arkadaşımızın beyanının bu kısmı
nı aynen okuyorum : 

«Hepinizin malûmu olduğu üzere Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri Kodaman-
oğlu basını ve kamu oyunu bir hayli meşgul 
eden Macaristan'a .resmî ve Avusturya'ya özel» 
hâlâ özel diyebiliyorlar Bakanlar Kurulu karar
namesi bulunduğu halde» bir seyahat yapmış
tır. 

Şimdi yaygın olan bir . söylenti var ve bu 
söylentiye göre, Sayın Kodamanoğlu Avusturya 
seyahati sırasında örfî idarece aranan ve yurt 
dışına kaçış şekli hâlâ münakaşa mevzuu olan 
İrfan Solmazer ile Viyana'da bir otelde bulunup 
özel bir konuşma yapmıştır veya yapmışlar
dır. Bu doğru mu, değil mi?» Açıklansın diyor
lar. 

Değerli arkadaşlarım, bu rivayetin burada 
söylenmesinden maksat, benim Devletimizi yık
makla itham edilen bir anarşist ya da anarşist
lerle işbirliği yapan zat ile görüşmeler yaparak, 
benim de onunla işbirliği halinde olduğumu ima 
etmektir. Bu, nefretle reddettiğim âdi bir ifti
radır. 

Bu iftiranın kaynaklarını bulup mahkemeye 
vermeyi çok istiyordum; fakat bu iftiranın kay
nakları, bu mesele Meclis kürsüsünde konuşul
duğu için biz ele aldık diyebileceklerdir. Böy
lece dedikoduları Meclis kürsüsünden ifade ede
rek müfterilcuin bir çeşit takibattan kurtulma
sı da mümkün olabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ifade ederim, 
bu tip dedikoduları her gün bu kürsüye getire
rek, Devletin sorumlu görevlilerini her gün bir 
yalanı tekzibe mecbur bırakarak idare hayatı
mızı yanlış bir istikamete sürüklemek Sayın 
Baytürk'e yakıştıramayacağım bir davranıştır. 
Kendilerini bu tip yalanları ve dedikoduları 
kürsüye getirerek birtakım kötü niyetlerin yap
mak istedikleri neticeye vardırmak gibi bir du
rumda görmek istemiyorum ve diliyorum ki, bu 
sonuncu kampanyanın aracı olsun. 

Saygılar sunarım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü- \ 
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil- ] 
letvekili Nermin Neftiçi, İstanbul Milletvekili i 

Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kuhilay İmer \ 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec- \ 
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra- \ 
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) j 

BAŞKAN — 136 neı maddeyi okutuyorum : S 

Kınama : I 

Madde 136. — Kınama cezasını gerektiren 
haller şunlardır : 

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası 
aldığı halde bunu gerektiren hareketten vazgeç
memek ; 

2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına 
uğramış olmak; 

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve 
hareketler yapmak; 

4. Saldırıda bulunmak; 

5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebebolmak 
veya Meclisin görevini yerine getirmesini önle
mek için toplu bir harekete girişilmesine öna-
yak olmak; 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
136 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Meclisten geçici çıkarma : 
Madde 137. — Meclisten geçici olarak çıkar-

'ına cezası aşağıdaki hallerde verilir : 
1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama 

cezasına uğramak; 
2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası al

mak, 
3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, 

Cumhuriyet Senatosuna, Millet Meclisine, Cum
huriyet. Senatosu Başkanına, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet. Meclisi Başkanlık, divanlarına., 
Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekili-
ııe hakarette bulunmak, sövmek veya onları teh-
didetmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya 
onun Anayasa düzenine sövmek; 

4. Görüşmeler sırasında halici veya Devlet 
kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve 
görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklan
maya veya Anayasa hükümerini bozmaya, teşvik 
veya tahrik, etmek; 

5. Türkiye Büyük MilletMeclisi bina, bah
çe ve arsaları içine silâhlı olarak girmek; 

(i. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde 
yasak bir eylemde bulunmak. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok, 
Değişiklik önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 137 nci maddesinin 3 No. lu ben

dinin sonundaki «Anayasa düzeni» nden sonra 
«Başbakan veya. bakanlara sövmek» ilavesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin. Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Meclis İçtüzüğünün 

137 nci maddesine aşağıdaki 7 nci bendin ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Kars 
Hüsamettin Başer Musa. Doğan 

Madde 137. — Başkanlık Divanı Meclis ça
lışmalarını engelleyici hareketlerini tespit etti
ği milletvekillerinin 7 gün Meclisten çıkarılma
larını Genel Kurulun oyuna suna!-. 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık dereceleri
ne göre işleme koyuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 

Önergemi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — - Buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞBK (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Madde tetkik edildiğinde, «Cumhurbaşka
nına, Cumhuriyet Senatosuna, Millet Meclisine, 
Cumhuriyet Senatosu lîaskaınna...» diye devam 
etmektedir. 

Meclisimizde gördük ki, Başbakana ve ba
kanlara ağır küfürler yapılmıştır-. Maalesef 
bunlar maddede yer almadığı için cezasız kalı
yor ve aynı zamanda Başbakan olsun, diğer ba
kanlar olsun kendilerini koruyacak durumda, de
ğildir. Madde noksan gelmiştir. Burada «Baş
bakan veya bakanlar» denirse Meclis çalışma
larının âdabı düzelmiş olur. 

Vermiş olduğumuz önergeye iltifat ederseniz 
büyük bii' boşluk giderilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 

(.BAŞKAN — Önerge sahibini dinlediniz, Ko
misyon katılmadığını ifade etti. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. ' 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 
Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen
dim ?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Okunmuş bulunan 137 nci maddeyi bu şek
liyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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138 nci maddeyi okutuyorum. 
Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuç

ları : 
Madde 138. — Meclisten geçici olarak çı

karma cezası, en çok üç birleşim'için verilir. 
Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine geti

rilir. Bu cezaya uğrayan milletvekili cezasının 
yerine getirilmesine karşı gelirse. Başkan, otu
rumu derhal kapatarak o milletvekilinin salon
dan çıkartılmasını idareci üyelerden ister. 

Bu cezaya çarptmlan milletvekili. Millet 
Meclislinin Genel Kurul, komisyon. Başkanlık 
Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası 
süresince katılamaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye"?.. Yok. 
Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

139 ncu maddeyi okutuyorum. 
Disiplini cezalarında savunma ve özür dile

me : 
Madde 139. — Kınama ve geçici olarak Mec

listen çıkarma cezaları Başkanın teklifi üzerine 
Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile karar
laştırılır. 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen 
milletvekilinin açıklamalarda bulunmak, yahut 
bunu bâr arkadaşına yaptırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma 
cezaları, tutanak özetine geçirilir. 

Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına 
uğrayan bir milletvekili izin alıp kürsüden açık
ça af dilerse Meclise girmek hakkını kazanır. 

Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 139 ncu maddesinin ikinci bendin

deki «açıklamalarda bulunmak» deyiminin, 
«Suvunmasmı yapmak» şeklinde değiştirilmesi
ni saygı ile öneririm. 

Anka ra 
Sina si Özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, daha açıklık veriyor maddeye. 
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BAŞKAN — Komisyon katıldığını beyan 
ediyor. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka önerge yoktur. Bu önergenin getir
diği değişiklikle birlikte maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

.ONİKİNCİ KISIM 

Kolluk işleri 

Kolluk tedbirleri : 
Madde 140. — Başkan, Millet Meclisine ait 

bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle 
ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Muhafız Taburu ile güvenlik kuvveti, ancak 
Başkanın emri altındadır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Silâh taşıma yasağı : 
Madde 141. — Millet Meclisi bina, bahçe, ar

sa ve eklerine silâhla girmek yasaktır. Muhafız 
Taburu ile emniyet kuvvetlerindeki görevlilerle 
Başkanın istemi üzerine çağırılan Silâhlı Kuv
vetler ve güvenlik kuvvetleri mensupları hak
kında bu hüküm uygulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkan
lıkça derhal dışarı çıkartılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaret
çiler : 

Madde 142. — Genel Kurul salonu ile komis
yon odalarına T. B. M. Meclisi üyelerinden, 
Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin 
iş için gönderdiği memurlardan ve çağrılan 
uzmanlardan başka kimselerin girmesi yasak
tır. 

Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır. 
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yönetmelik 

ile düzenlenir. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. eski üyeleri : 
Madde 143. — Türkiye Büyük Millet Mecli

si eski üyeleri, Genel Kurul, Komisyon ve par
ti grup toplantıları dışında Meclisin diğer kı
sımlarına girebilirler ve Meclis kitaplığından 
faydalanabilirler. 

• BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

iSaym Başkanlığa 
Millet Meclisi içtüzüğünün 143 neü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Muğla' Bilecik 

İzzet Oktay Mehmet Ergül 
İdare Âmiri 

Van 
Salih Yıldız 

Madde 143. — Seçimle milletvekilliği sona 
eren Millet Meclisi eski üyeleri, yasama, ödenek 
ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantı
larına girme hakları dışında kalan ve Millet 
Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan ya
rarlanırlar. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden kimse 
var mı efendim? 

SALİH YILDIZ (Van) — Ben buradayım 
efendini'. 

BAŞKAN — Üzerini çizmişsiniz, bir mâna 
çıkması mümkün olmayan şekle girmiş. Lütfen 
önergenizi kısa sürede tetkik ederseniz buyu
run. 

Siz bu önergenin mahiyetini biliyor musu
nuz Sayın Komisyon Başkanı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Biliyorum, İdare 
Âmirlerinin verdiği önergeye katılıyoruz ;Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşılmıyor ki ne olduğu.. 
(«Komisyon açıklamada bulunsun» sesleri) Ka
tıldığını ifade etti, nasıl tekrar izah imkânı ve
reyim kendisine 1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan bu
nun tehirini, diğer maddelerden sonra görüşül
mesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Efendim önergenin yeniden 
tanzimi zaman alır. Komisyon da bu maddenin 

önergeyle birlikte tehirini, müzakeresinin tehi
rini talebediyor. Bu talebi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler ka
bul edilmiştir. 

Basın : 
Madde 144. — Millet Meclisi Genel Kurul 

ve komisyonlarındaki çalışmaları takibedecek 
basın ve yayın mensuplarına, Başkanlıkça özel 
bir giriş kartı verilir. Bu kartı taşımayan ba
sın ve yayın mensupları, Millet Meclisinde ba
sma ayrılan yerlere giremezler. Bu özel kart
larla ilgili esaslar, Başkanlık Divanınca, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık: Divaniyle anlaş
mak suretiyle kararlaştırılır. 

Türk ve yabancı basın ve yayın mensupları
na özel dinleme locaları ve çalışma büroları ayrıl

ması, Meclis binasının diğer kısımlarına gire
bilmeleri ve basın ve yayın mensuplarına ilişkin 
sair hususlar, Başkanlık Divanınca hazırlana
cak bir yönetmelik ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez bir 
unsurudur. Biz bunu her zaman demokrasi mü
essesesi adına savunuyoruz ve kendilerine de 
buradaki çalışmaları takip imMnı verilmelidir 
ve verilmektedir. Yalnız, bâzı gazeteler veya 
bu gazetelere sızmış olan demokrasi düşmanla
rı, maalesef Parlâmentonun, parlamenterlerin, 
demokrasinin her gün aleyhinde bulunmakta
dırlar. Bu gibi gazeteler, tabiî hepsi değil, bir 
kısım basınımıza sızmış olan bu maksatlı muha
birler olsun, yazarlar olsun demokrasi ve hür
riyet aleyhinde yazmaya devam ettikleri za
man, Başkanlık Divanından rica ediyorum, 
bunların muhabirlerinin Meclise sokulmaması 
için gerekli tedbirleri alsınlar. Hem bu müesse
seye geleceksin, hem bu rejimden yararlana
caksın, hem de gelip, arkasından, bu rejimi 
yıkmak için .elinden gelen bütün melaneti geri 
bırakmayacaksın. 

Biz, basınımızın içine böyle sızmış olanların, 
basının bir yüzkarısı olduğunu her zaman ka
bul ediyoruz. Diğerlerinin de büyük hizmet yap
tığına kaniiz. Başkanlığın, bunun üzerinde de 
hassasiyetle durmasında büyük faydalar var
dır. 

ISaygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Basın mensuplarının Meclise girme işlerini 
düzenleyen içtüzük maddesinin müzakeresi sı
rasında, benden evvel bu kürsüyü işgal eden 
bir sayın milletvekili, demokrasi ve hürriyet 
düzeni anlayışı ile asla bağdaşmayacak şekil
de bir öneride bulundu. 

Öneride bulunmak şüphesiz her milletvekili
nin hakkıdır. Ancak, bunu şurada ifade edeyim 
ki, demokrasinin dayandığı ilke, serbestçe eleş
tiri yapabilme, tenkid yapabilme, kısacası mu
halif oylarını her vasıta ile belirtebilme olanak
larının sağlanmasıdır. 

Bu itibarla demokratik bir düzende, Parlâ
mentoya giren basın mensuplarının Parlâmen
toyu, parlamenterleri, burada uygulanan kural
ları eleştirmeleri kadar tabiî bir davranış ta
savvur edilemez. 

Bilirsiniz, birçok düşünürler dem'okrasinin 
faziletlerinin başında bizzat kendilerini eleşti
recek kimselere yaşama hakkı tanınmış olma
sını zikrederler. Biz, öyle bir demokrasi savu
nacağız ki, bu demokrasi de kendi düşüncemiz
den başka düşüncelere hakkı hayat tanımaya
cağız... Değerli milletvekilleri, bu görüşlerle de-
rokrasiyi savunmak, hele demokrasiyi yerleş
tirmek mümkün değildir. Bu görüşlerle demok
ratik memleketler karşısında Türkiye'de uygu
lanan rejimin demokrasi olduğunu iddia ve is
pat etmek de asla olanaklar içine girmemekte
dir. Bunun her gün misallerini görüyoruz. Onun 
için... 

BAŞKAN — Sayın Aybar bir saniyenizi ri
ca edebilir miyim1? 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Hay 
hay. 

BAŞKAN — Dikkatle dinledinizse sayın ha
tip, biraz evvel bu konuda beyanda bulunur
ken demokratik rejim düşmanlığı yapan, yani 
kanunlarımızın suç saydığı birtakım fiilleri 
yapan, kastı ile bu şekilde çok ileri giden, ta
mamen normal hürriyetler içinde kalan kısım
ları kasdetm eksizin, onun dışında, suç niteliği 
olan herhangi bir konuya giren kimseler için 
de idarî tedbir düşünülmelidir, diye beyanda 
bulundular. Şüphesiz suç teşkil etmeyen hare
ketler, hürriyetleridir herkesin, dilediği gibi 

kullanırlar. Maddenin muhtevasını da biliyor
sunuz. Zannediyorum daha çok sayın hatibin 
sözleri sizin konuşmanıza hedef teşkil ediyor. 
Bu açıklamayı onun için yapmak lüzumunu 
duydum. 

Buyurun, teşekkür ederim. 
MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Sayın 

Başkan, hemen ifade etmek: mecburiyetindeyim 
ki, suç işlemiş bir kimse, ancak mahkemie ka
rarı tecelli ettikten sonra o suçu işlemiş telâkki 
edilir ve cezasını çeker. Binaenaleyh cezayı 
çekme sırasında kim olursa olsun, hürriyetin
den geçici bir zaman için yoksun bırakıldığın
dan ötürü, esasen bu Meclise giremez. 

Ha, cezasını çekip çıktıktan sonra ise ceza, 
nıalûmtıâliniz, ıslah etme müessesesidir. O suçu 
işlemiş kimsenin ıslahı nefsettiği kabul edilir. 
Kaldı ki, fikir suçlarından ıslah düşünülemeye
ceği için,- kendisinin fikir mensubu olarak hür
riyeti yıkmak istiyor gibi bir damga altında, 
hayatının sonuna kadar en taibiî haklarını kul
lanmaktan mahrum tutulması demokrasi anla
yışı ile asla kabili telif değildir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Talimatna
me dışına çıkıyorsa, Sayın Aybar? 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Ye
ni bir suç işliyor demektir, talimatname dışına 
çıkarsa, elbetteki onun müeyyidesi ne ise uygu
lanır, ama Meclis Başkanına, gazetede Parlâ
mentoyu bol bol tenkid etmiştir, Parlamenter
leri tenkid etmiştir; tutalım ki, bizim Anayasa
mızın kurduğu rejimi tenkid etmiştir, kötüle-
miştir. Binaenaleyh, bu gibi kimselere Meclise 
girme yetkisi veril m emelidir gibi bir beyanın 
demokrasi ile asla ve kafa bir ilgisi olamaz. Ve 
bunun bu kürsüden demokrasi adına söylenmiş 
olması hakikaten üzücü bir keyfiyettir. Ve he
men söyleyeyim sayın milletvekilleri, demokra
siyi biz ya olduğu gibi kabul edeceğiz veyahut 
da açıkça diyelim ki, bizim demokrasi ile ilgi
miz yoktur; biz, kendimize mahsus bir rejimle 
idare ediyoruz deyip bu işi kapatalım. Yoksa 
hem bir taraftan demokratik bir düzene sahip-
olduğumuzu söyleyeceğiz, hem de bu kabil iddi-

-.aları pervasızca ve sanki dem'okrasinin müda
faası yapılıyormuşcasma bu kürsüden ifade ede
ceğiz. Çok rica ederim, mızrak çuvala sığmaz. 
Benim beyanım bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
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Madde 146. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si bina, bahçe ve arsaları içinde millet vekillerin
den ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir 
kimse bir suç işler ve bu suç savcılığın kendi
liğinden kovuşturma açamayaeağı fiillerden 
olursa, görevliler sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, «avcılığın kendiliğinden kovuştur-
.nna açabileceği fiillerden ise, sanık hemen savcı
lığa teslim edilir. 

T. B. M". M. üyelerinin suç işlemeleri İmlin
de Anayasanın 79 nen maddesindeki hükümlere 
göre işlemi yapılır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

147 nci maddeyi okutuyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sen, 
zaten demokrasiye inanmıyorsun. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye varını efendim ?.. Yok. 

Değişiklik önergesi de yok. 1.44 ncü madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

145 nci maddeyi okutuyorum. 
Dinleyiciler : 
Madde 145. — Dinleyiciler, Birleşimin deva

mı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükû
net içinde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret 
yönünde söz, alkış yahut herhangi bir* hareketle 
kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini 
korumakla görevli olanlar tarafından hemen 
dışarı çıkarılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Sayın Ekşi, buyurun efendim. 

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

İfade buyuracağım hususlar doğrudan doğ
ruya bu madde ile ilgili olmamakla birlikte, 
müsamahanıza sığınarak, bilâhare dinleyiciler 
konusunda yönetmelik yapacak Divandaki ar
kadaşlarımızın yararlanacağı kanaati ile bir 
hususu açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dinleyiciler Millet 
Meclisi toplantı salonunun dinleyici kısmına 
Milletvekillerinden alacakları davetiyelerle gir
mektedirler. Bence buna lüzum yoktur. Bir va
tandaş açık olan Millet Meclisi oturumlarını 
takibedebilmek için muhakkak bir milletvekili
ne gelerek, ondan vize almak mecburiyetinden 
kurtarılmalıdır. 

Şöyle ki, kendisi üzerinde taşımakta bulun
duğu hüviyetini - nüfus cüzdanı olabilir bu, ve
ya çalışmış olduğu yerden aldığı hüviyeti ola
bilir - ibraz ederek Millet Meclisi dinleyici sa
lonlarına alınmalıdır ve .milletvekili vizesinden 
geçme külfetinden vatandaşlarımızı kurtarma
lıyız, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz İsteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 145 nci maddeyi tasvipleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

146 nci maddeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi içinde suç işlenmesi : 

ONUÇÜNCÜ KİSİM 

Millet Meclisinin içhizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İdarî işler 

İçhizmetlere dair mevzuat : 

'Madde 147. — Millet Meclisinin içhizmet
leri, kanunlara ve bu İçtüzüğe uygun olarak 
yürütülür. 

Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun ol
mak şartıyle Başkanlık Divanı, sırf Millet Mec
lisinin içhizmetlerine aidolmak üzere düzenle
yici kararlar alabilir. Cumhuriyet Senatosu ile 
ortak hizmetler için bu kararlar üzerinde Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divaniyle anlaşmak 
gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

'Değişiklik önergesi yok. Maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

148 nci maddeyi okutuyorum. 
Millet Meclisinin heyetle temsili : 

Madde 148. — Millet Meclisinin temsil edil
mesi gereken yurt içindeki törenlerde, Başkan 
veya Başkanlık Divanı üyeleri Millet Meclisi 
adına hazır bulunur. 
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Böyle biı- törene Millet Meclisi adına bir 
heyet gönderilmesi gerektiği takdirde, İm he
yet üyelerinin sayısı. Başkan tarafından tes
pit edilir. Bu heyette her siyasî parti grubun
dan esti az bir milletvekili bulunur. Bu heyete. 
Başkan veya göstereceği Başkanvekillerinden 
birisi başkanlık eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

149 ncu maddeyi okutuyorum. 
T. B. M. M. Kitaplığından faydalanma : 
Madde 149. — Türkiye Büyük Millet Mecli

si Kitaplığından faydalanma ^şartları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyo
nunca hazırlanıp, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık divanlarmca onaylanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

150 nci maddeyi okutuyorum. 

IKINCI BÖLÜM; 

Milletvekilliği ile ilgili belgeler ve işaretler 
Kimlik varakası : 
Madde 150. — Milletvekillerine Meclise ka

tıldıkları ilk günlerde Başkanlıkça birer kimlik 
varakası verilir. 

Bu varakada milletvekilinin : 
1. (Soyadı ve adı; 
2. Baba adı; 
3. Doğduğu tarih ve yer; 
4. İkametgâhı; 
5. Tahsil derecesi; bildiği yabancı diller; 

varsa, ihtisası, ilmî rütbeleri, madalya ve nişan
ları ile eserleri; 

6. Mesleği; 
7. Evli olup olmadığı; eşinin adı; varsa 

çocuklarının sayısı ve adları; 
İle gerekli diğer hususlar yazılıdır. 

»Sonradan olacak değişiklikler, milletvekili 
tarafından yazıyla Başkanlığa bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
yan bakanlar da, bu madde hükümlerine tabi-
dirûer. 

Milletvekilleri, ayrıca, kanunlar gereğince 
doldurmaları gereken diğer belgeleri ve mal 
bildirimini Başkanlığa verirler. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz ıûca ediyorum. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Söz istiyorum, 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi ve Sayın Özdenoğlu 
söz ist em ektedir ler. Ba.sk?. söz isteyen var mı? 

Buyurun, Sayın Özdenoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzalkenesıinin tehiri ve varsa öner
geleriyle birlikte komisyonumuza nica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Belki efendim. Sayın Özdenoğ-
lu'na söz verdim, sözlerini tamamlasınlar, on
dan fr.'onra oylayalım. 

Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başikan, değerli arkadaşlarını, 150 nci mlaıddenin 
aslında 151 nci madde ile birlikte mütalâası ge
rekiyor. Çünıkü aşağı - yukarı 151, 150 nin kı
saltılmış bir şieklidir. Burda da, 151 de de bir 
kimlik varakası veriliir diyor ve kimlik varaka
sının neleri kapsayacağı acıklıanıyor. Bunların 
hiç binisine lüzum yoik, sayın arkadaşlarım. Bü
tün bu bilgileı i ihtiva eden bir varakanın Mil-
letveJkilincie taşınımıaısı hiç pratik değil. Bize ve
rilmiş olan kimlik kartı gayet küçük ebatta, 
Ikolayca tasınaibilir ve hüviyeti ispata yarayabi
lecek bir belgedir. Onun dışında mal beyanına 
ilişkin hükümler elbette konulmalıdır. Onu, 
151 udi maddedeki hükümle beraber, yani «Her 
ımıilletvekiline, şekli Başkanlık Divanınca tespit 
edilecek bir rozet ve bir kimlik cüzdanı verilir.» 
hülknıüyle birlikte birleştirerek bugünün şart
larına uygun en pratik esasın bulunmaısı ama-
cıylie komisyona iadesinin uygun olacağı kana
atindeyim. 

Sayın arkadaşlarını, milletvekillerinin kimli
ğini ortaya koyan işaretler konusunda bir ro
zet meselesi var. Bu konuda arkadaşlarımızın 
genel görüşlerine katılarak ifads etmek iste
rim ki, mevcut, rozietler, milletvekilliğinin ağır-
lığıyle mütenasip Meclisin yüceliğiyle orantılı, 
onu yansıtacak bir sembol değildiir. Komisyon 
ne düşünür bilmiyorum; ama yanlış anlaşılma
sın, şekilci bir anlayışla ifade etmayoıruım, fakat 
millet vekilliğinin kimliğini, şerefini sembolleş-
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tiren bir başka işaret düşünmenin gerekli oldu
ğu kanısındayım. 

E siki İçtüzükte bir «hamail» vardı. Sayın ar
kadaşlarını bu Batı memleketlerinde vardır. Ve 
Batı ülkelerinde parlamenterler kendi ülkeleri
nin millî renklerini taşırlar. Bunu halk da böyle 
g'örmcik ister. Üniforma değildir; ama mesela 
(kırmızı - beyaz renkleri Türk Milletvekilinin, 
Türk Parlâmıenıtierinin taşıması kadar tabiî bir-
»şey olamaz, yakışanı da budur. Bayrağımızın, 
ııenıkleniııin millî renklerimizin, milleti temsil 
edenleree taşınmasmııı en uygun gelcn'eik olaca
ğı inancıyle bu tdklifim üzerinde, madde geriye 
alınarak komisyonun olumlu bir formül bulma
sı temennisiyle saygılaır sunarım. 

BAŞKAN —• Komisyonun bir talebi olmuş
tur ; önergesiyle birlikte maddenin müzakeresi
nin tehiri. Önımesele olduğu için müzakerenin 
devamından önce bunu işleme koymamı gereki
yor. 

Komisyonun bu talebini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 51 nci maddeyi olkutuyoruTiı. 
Kimlik cüzdanı ve rozet : 
Madde 151. — Her milletvekiline, şekli Baş

kan lıJk Divanınca tespit edilecek bir rozet ve bir 
kimi ilk cüzdanı verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
'efendim ? 

M. KÂZİM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyumn efendim. . 

M. KÂZİM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sıayın milletvekilleri; 

Vasıta kullanan milletvekili arkadaşlarımı
zın birçok yerde trafik polisleriyle, diğer gö
revlilerle karşılkarşıya geldiği olaylar malûm
dur. Ve bu olaylar için, dokıınulmazlığının kalk
ması için de Meclise gelen tezkereler malûm
dur. 

Bu haklımdan, vasıta kullanan millet vekili 
arkadaşlarımızın arabalarında da -belirli bir ro
zetin kullanılmasını faydalı mütalâa etmekte
yim. 

İkincisi; geçiş üstünlüğü olan hallerde, me
selâ araba vapurları gibi ve diğer yasaklanan 
yerlerde birçok görevliler geçiyor; ama o gö
revliler içerisinde, hattâ resmigeçite giden bir 
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milletvekili, yine meselâ bayramlarda, Cumhu
riyet Bayramında olduğu gibi merasimlerde 
milletvekili bir taksi içinde yahut kendi araba
sında ise geçmekte büyük zorluklar çekiyor. 

Bu bakımdan; arabalarına da belirli bir ro
zet takılmak ve geçiş üstünlüğünü haiz olduğu
nu da kabul etmeliyiz bu İçtüzükte. Ve Trafik 
Kanunu ve Tüzüğü de bir teklifle düzeltilerek 
milletvekillerinin geçiş üstünlüğü kabul edil
melidir. 

Bunu teklif ediyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyonun bir beyanı var mı 

efendim ? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV

DET AKÇALİ (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de Komisyona geriverilmesini talebe-
diyoruz. Arkadaşımızın söylediğinde ağırlık 
var, biz teşekkür edelim, müzakeresini tehir 
edelim bu maddenin. 

BAŞKAN —- Maddenin Komisyona' tevdi 
olunması, müzakeresinin tehir edilmesi hususu
nu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî işler 

Millet Meclisi bütçesinin hazırlanması. 
Madde 152. — Millet Meclisi Bütçesi idareci 

üyeler tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunu
lur. Bütçe Başkanlık Divanınca incelenerek son 
şeklini alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
sadece Millet Meclisi hizmetlerine dair madde
lerinden yapılacak harcamalarla ilgili verile 
emirleri, Millet Meclisi Başkanı tarafından im
zalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine idare
ci üyeler tarafından imzalanacağını. Başkan 
t.akdir eder. 

Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar ve ona
rımı hakkındaki kararlar Başkanlık Divanınca 
alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu maddeyi 
geri alma talebiniz var mı idi? 

ANAYx\SA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin hatalı tanzim edildiği kanaatindeyiz. 
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Bu maddenin müzakeresinin tehirini ve varsa 
önergelerin Kmoisyona verilmesini istirham edi
yoruz. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresinin tehiri 
ile önergelerin Komisyona verilmesi talebedil- • 
mektedir. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

153 ncü maddeyi okutuyorum. 
Harcamaların denetimi : 
Madde 153. — Harcamalar ile saymanlığın 

denetimi Hesapları İnceleme Komisyonunca ya
pılır. 

Bu komisyon, söz konusu incelemelerinin so
nucunu, bir raporla, Genel Kurula sunar. 

Saymanlığın denetlenmesi, yılda altı defa
dan az olamaz. 

Genel Kurul, bu rapora bilgi edinmekle ye
tinir. 

BAŞKAN — Bu maddenin diğeri ile ilgisi 
var mı Sayın Komisyon? Bir talebiniz var mı 
bu madde üzerinde1? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bu maddenin ilgisi 
yok, sadece verilmiş önerge olması lâzım. 

BAŞKAN — 153 ncü madde üzerinde söz is
teyen var mi l . . Yok. 

Bir değiştirge önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
153 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir İstanbul 

İbrahim Aytaç Tekin Erer 

«Harcamaların denetimi : 
Madde 153. — Hesapları İnceleme Komisyo

nu, Genel Kurulca, kabul edilen Millet Meclisi 
bütçesi ile Meclise bağlı bütçelerin tatbikatına 
nezaret eder. 

Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan 
az olamaz. 

Komisyon, söz konusu incelemelerinin sonu
cunu bir raporla Genel Kurula sunar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmak

tadır. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önergenin getirdiği değişik 153 
ncü maddeyi, önergedeki şekliyle tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 ncü maddeyi okutuyorum. 
Harcamaların vize edilmesi : 

Madde 154. — Verile emirleri, Hesapları İn
celeme Komisyonu Denetçi üyesi tarafından 
harcamanın yapılmasından önce vize edilir. 

Denetçinin özürlü olması halinde, bu görevi, 
komisyonun sözcüsü yapar. 

Hesapları İnceleme Komisyonu denetçi üyesi 
veya onun izinli veya özürlü olması halinde söz
cüsü, tatil ve araverme sırasında Ankara'da bu
lunur. 

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

önerge yok. 154 ncü maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 nci maddeyi okutuyorum. 
Eşya ve demirbaşların denetlenmesi ; 

Madde 155. — Millet Meclisi eşya ve demir
baş defterleri, Millet Meclisi İdareci Üyeleri ta
rafından tutulur ve Hesapları İnceleme Komis
yonuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları, ku
rul halinde denetler ve bahis konusu defterleri 
inceleyerek, raporunu, Genel Kurula sunar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

156 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kesinhesap : 

Madde 156. — Hesapları İnceleme Komisyo
nu, her malî yılın sonunda, Millet Meclisine ait 
geçen yıl bütçesinin Kesinhesabını bir raporla 
birlikte Genel Kurula sunar. 

Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle ye
tinir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

157 nci maddeyi okutuyorum. 
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ÖNDÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

İçtüzüğün değiştirilmesi : 
Madde 157. — İçtüzükte değişiklik yapılma

sını öngören teklifler, milletvekillerince yapıla
bilir. Bunlar hakkında, kanun teklifleri hakkın
daki hükümler uygulanır. 

Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda ince
lendikten sonra, bu komisyonun raporu esas ol
mak üzere, Genel Kurulda görüşülür ve sonuç
landırılır. 

Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördüğü boş
luk ve aksaklıkları ve bunların doldurulması ve 
düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir 
rapor halinde Meclis Başkanlığına sunar. Bu ra
pordaki görüşler Başkanlık Divanınca de be
nimsenirse, Meclis Başkanı İçtüzükte gerekli 
•değişiklik tekliflerinin yapılması için Genel Ku
rulu uyarır. 

İçtüzük değişiklikleri, Millet Meclisi kararı 
olarak Resmî Gazetede yayımlanmakla yürür
lüğe girer; kararda, ileriye ait başkaca bir yü
rürlük tarihi de gösterilebilir. 

(BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye ? Buyu
run Sayın Köıseoğlu. 

TALAT KÖBEOĞLU (Hatay) — Bu mad
denin üçüncü fıkrası ile yeni bir müessese ge
tirilmiş ölüyor. 

«Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördüğü 
boşluk: ve aksaklıkları ve bunların doldurulma
sı ve düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbir
leri, bir rapor halinde Meclis Başkanlığına 
sunar.» 

Şimdi, bu husus bugüne kadar ki, tatbikata 
çok aykırı bir durumdur. «Komisyonlar, her-
hangi bir kanun teklifinde bulnamaz» hükmü 
muvacehesinde, bunun üzerinde ciddiyetle dur
maya mecburuz. 

Şimdi, bu fıkra, komisyon, İçtüzüğün üzerin
de bir çalışma yapıp, her zaıman yapıp, burada 
bir aksaklık gönmesıi, bunun üzerine bir rapor 
tanzim etmesi, bu raporu da Başkanlığa verip, 
Başkanlık Divanınca bunun müzakere edilmesi 
ve Başkanlığın da bu hususu Meclise duyurma
sı, Meclisi uyarması şeMinde, çok müphem bir 
fıkradır. 

Uyarma nedir?. Uyaracak. Komisyon üyele
ri birer milletveMlidir. Herhangi bir tanesi bu 
işi benimser, bu İçtüzük değişikliğini, komis-
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j yonida konu görüşülürken farketmiş olabilir, 
yahut kendisine bu konuda herhangi bıir müra
caat yapılmış ve bunun üzerinde durmuş ola
bilir, doğrudur. Komisyondur, İçtüzüğün tat-

I ıbikatçrsı veyaıhut da İçtüzüğün Anayasa ile il
gili olarak tatbikatında görülen aksaklıkları 
gidenmek yönünden bir fikir sahibi olabilir. O 
zaman böyle bir prosedürün takibedilımesinde 
bir fayda yok, lüzum da yoik. Böyle bir duruma 
'muttali olduğu, böyle bir ihtiyacı gördüğü tak
dirde, kendi içinden bir tanesi milletvekili ola
rak veya hepsi veya birkaçı bir teklifte bulu
nur ve normal prosedürü takiıbeder. Ayrı bir 
prosedür, ayrı bir müessese! kurmaya ihtiyaç 
yok, lüzum da yok ve biraz da sırıtıyor. 

Meclis Başkanı uyardı.. Nasıl uyaracak? Ge
lecek M'eelis kürsüsüne, diyecek ki, komisyon
dan böyle birşey geldi, eksik geldi ve bunu siz 
ıbir teklif olarak getirin.. Bu da olmaz. Bu, 
Meclisin çalışma tarzına da uymaz. Bir Başkan 
kalkacak diyecek ki, Sayın Meclis, şu konuda 
bir kanun ihtiyacı doğmuştur, sizden rica edi-

I yorum bir teklif halinde bunu getirin, gibi bir 
(mantığa saplanır bu. 

Yani bu İçtüzüğün dışında, Başkanlık Diva
nı herhangi bir konuda 'veya Anayasa değişik
liği konusunda veya daha başka konularda bir 
(boşluk görse, Meclis Başkanının kürsüye gele
rek, ey sayın Millet Meclisi, biz şu konuda bir 
aksaklık gördük veya bir boşluk gördük. Bunu 
lütfen bir teklif halinde Meclise getirin, şeklin
deki bir beyanı şimdiye kadar ki, tatbikatımı
za taimaimen mugayirdir, usulümüze mugayirdir 
ve doğru da değildir. Müesseseyle de ilişkisi 
olmaz. 

O bakımdan, bu üçüncü fıkranın metinden 
tamamen çıkarılın ası lâzımdır. Sayın Komisyon 
Başkanı bu hususu tetkik etmek için eğer mad
deyi geri alırlarsa ve yeni bir madde tedvin 
ederlerse memnun kalırız. Aksi halde biz de
ğişiklik önergesi verecteğiz. 

(Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
iBııyurunJSaym Öken. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
I muıhiterem üyeler; 

IBenim arz etmek istediğim husus şudur: Bi
rinci fıkra ile son fıkra arasındaki tabiî bir 
•hale değinmek istiyorum. 
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Birdnci fıkrada: «İçtüzükte değişiklik ya
pılmasını öngören teklifler, milletvekillerince 
yapılabilir. Bunlar hakkında, kanım teklifleri 
hakkında hükümler uygulanır» deniyor. Kanun 
teklifi yapılırken meriyet tarihi evvel de olur, 
sonra da olur, neşredildiğd tarihte de olur. Bu, 
kanunun meriyet tarihinin tabiî neticesidir. 

ıSon fıkrada da diyor ki : «.... ileriye ait baş
kaca bir yürürlük tarihi de gösterilebilir.» Za
ten yapılabilir. Haşivdir bu. Kanun tedvin edi
lirken, olanı değil de olması lâzumgeleni tedvin 
eder. Kanun teklifleri hakkındaki prosedüre 
tabidir, diyorsun baş kısımda; kanun prosedü
ründe bu vardır. Var olan bir hususun bir mad
dede açık açılk tekrar teyiden söylenmesi ben
ce haşivdir. 

Gerçi teklifim yok, ama prosedür kanun 
teklifleri mahiyetinde olduğuna göre, kanunun 
meriyet tarihini, nasıl ki, Anayasa değişiklik
leriyle, nasıl ki, Personel Kanunu ile evvele ala-
biliyorsak, sonraya da alabiliriz, neşri tarihi
ne de alınabilir ve kanunun mahiyetinde var
dır bu. Var olan bir hususun, kanun prosedürü 
mahiyetinde olduğunu kabul ettikten sonra, bu
radaki, ileriye ait başkaca bir yürürlük tarihi 
de gösterilebilir, sözü haşivdir. O kanaati taşı
yorum ben, öyle öğrettiler hukuk felsefesinde 
de.. Belıkd yanılıyorum. 

Maruzatım bundan ibaret, teşekkür ederim. 
ANAYAlSA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AK0ALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Bu maddenin üçüncü fıkrası ile getirilen 
yeni usulün gayesi şudur: İçtüzükler kolay ko
lay değiştirilemez. Her milletvekilinin İçtüzük
te değiışilklilk yapılmasını teklif etme hakiki var
dır, ama bunların kısa zamanda Yüce Meclis
lerce kabulü ile içtüzük hükmü haline gelmesi 
mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi, yapılan 
teklifler hakkında gerek komisyonlar, gerek 
Meclisler fikren önceden hazırlıklı olmadığı 
için, her teklif kabule şayan görülmemekte ve
yahut da bazen hatalara düşülmelkteddr. 

Avrupa memleketlerindeki birçok parlâ
mentolarda müstakilen içtüzük komisyonları 

vardır. Bunlar doğrudan doğruya Başkanlık Di
vanına bağlıdır. Bunlar sene içerisinde tatbi
katı incelerler. Gördükleri boşlukları Başkan
lık Divanına verirler. Başkanlık Divanı da bu
nun teklif halime getirilerek İçtüzüğe eklen
mesini sağlar. 

Bunun sağladığı kolaylık şudur : 
Her milletvekilinin İçtüzük tadilini teklif 

etme hakkı vardır. Ancak İçtüzük gibi mühim 
bir teklifin kabul edilebilmesi için, gerek ko
misyonun, gerek Meclisin birtakım fikrî hazır
lığının olması lâzımdır. Biz bununla Anayasa 
Komisyonunun gördüğü bir lüzumu evvelâ ken
di içinde müzakere etmesini, ondan sonra Baş
kanlık Divanına benimsetmesini, Başkanın da 
Genel Kurula duyurarak; böyle bir teklif gele
cektir, bu teklife siz daha evvelden imali fikir 
demesini temin için getirilmiştir bu. Bir İç
tüzük tadil teklifinin bu prosedürden geçmesi
ne lüzum yoktur, ancak bu prosedürden geçer 
ise kabul şansı olur, güzel hükümler getirme 
imkânı hazırlanır. Bu sadece bunun için ge
tirilmiştir. 

Diğer taraftan Sayın Okçu arkadaşımızın 
söylediği şekilde bu bir haşiv teşkil etmemek
tedir. Çünkü kanunların kabulü, yürürlüğe 
girmesi prosedürü ile İçtüzüklerin kabulü ve 
yürürlüğe girmesi prosedürü birbirinden ayrı
dır. Anayasa Mahkemesinin verdiği karara göre 
Meclis kararları içtüzük hükmündedir. Bu 
'hale nazaran İçtüzüklerin yürürlük tarihinin 
ne olacağı meselesi açık kalmasın diye İçtüzük
lerin Eesmî Gazetede yayınlandığı tarihin yü
rürlük tarihi olması gerektiğine dair bir hü
küm koymak mecburiyeti vardır. Bunu koyduk
tan sonra, acaba bunun istisnası olamaz mı suali 
çıkacaktır, istisnası olabilir mi, olamaz mı 
sualine cevap verebilmek için son madde eklen
miştir. Bu bir haşiv dahi olsa, (kanaatimizce 
haşiv değildir, haşiv dahi olsa) meseleyi açık-
lıklığa kavuşturmak bakımından yerindedir ka
naatindeyim. 

Saygılarımla. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sualim var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon, 

sual var. 
Buyruun Sayın Köseoğlu. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Komisyon

lar bir kanun teklifinin veya tasarısının veya 

— 317 — 
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lalettayin herhangi bir mevzuun kendisine ha
valesiyle, tahrikiyle çalışabilir. Şimdi Komis
yon, bu konuda herhangi bir teklif, herlhangi 
bir havale olmadan kendiliğinden ben bu İçtü
zükte çalışma yapacağım şeklinde mi bir çalış
maya gidecektir? Nasıl bir çalışma yapacak? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Bu bir teklif de 
olabilir, kendiliğinden de yapabilir; ikisine de 
anâni bir hüküm yoktur. 

TALAT KÖtSEOĞLU (Devamla) — Nasıl 
olur efendim bu? Komisyonların çalışmaların 
tarzları değişir ve Komisyon ancak kendisine 
bir iş havale edildiği takdirde, kendisine bir 
iş verildiği takdirde çalışır. Kendiliğinden ben 
bu işi yapacağım şefclhrde bir komisyon çalış
ması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilik defa 
görülen bir haldir ki, bu takdirde Komisyonla
rın çalışma hayatında bir karışıklık meydana 
gelir. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
CEVDET AKÇALI (Devamla) — Sayın Baş

kan, bu İçtüzükle sadece Anayasa Komisyonu
na değil, diğer bâzı komisyonlara da özel gö
revler, özel yetkiler verilmiştir. Meselâ hiçbir 
komisyonun kanun teklif etme hakkı olmadığı 
halde, idam cezalarında Adalet Komisyonuna 
İkamın teiklif etme yetkisi tanınmıştır. Bu is
tisnaî bir hükümdür ve başka parlâmentolarda 
müstakil bir İçtüzük Komisyonu kurulmak su
retiyle bu iş halledilmektedir. Biz, müstakil bir 
İçtüzük Komisyonu kurmak yerine mevcut bir 
komisyona ilâveten bu vazifeyi de vermiş bu
lunuyoruz. Mes'ele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka soru yok. Buyurun Sa-
yon Komisyon. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

ben sözlerimde yanlış bir anlam söylemiş deği
lim. Kaideıten kanunlar, normal prosedür için
de Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihte meri
yete girer. Bu bir kaidedir. Bunun istisnaları 
vardır; istisnalar kaideyi bozmaz. 

Şimdi Mecliste bir istisna için siz İçtüzükte 
böyle bir madde tedvin etmek istiyorsunuz. 
Hem kanun prosedürüne tabi diyorsunuz, hem 
de efendim açıklık vermek için bu istisnayı ge-

j tiriyorsunuz. İstisnalar kaideyi bozmaz dâyorum 
ben. Ben buna istinaden söyledim. Her kaidenin 

I bir istisnası vardır. Bu istinalardan dolayı da 
I kaide bozulmaz. Bir kanun Resmî Gazetede neş-
I redtildiği tarihte meriyete girer. Siz de diyorsu

nuz ki, «kanun prosedürüne tabidir» onun ne
ticelerine mâruz kalması lâzım İçtüzüğün. Ba-

I na diyor ki, Sayın Başkan: «Hayır efendim, 
I bu husus Sayın Okçu'nun dediği mahiyette de-
I ğiklir». Haşivdir diyorum ben. Ben bir kaide 
I söylüyorum, İçtüzükte tadilat olursa kanunlar 
I gibi Resmî Gazetede ilân edildiği tarihte merî-
I yete girer. Ama istisna olarak böyle yapıla-
I bilir. Mâni değil ki, zaten. Onun için haşivdir 
I diyorum. Ben böyle gördüm, böyle düşündüm, 

böyle görüyorum. Onun için bu fikrimde ısrar 
I ettim. Özür dilerim. 
I Teşekkür ederim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum 
I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
I İLYAS KILIÇ (-Samsun) — Sayın Başkan, 
I sayın milletvekilleri; 
I Kanımca Komisyon bir tezat içindedir veya 
I bir tezadı savunmaktadır. Şöyle ki : 
I Birinci fıkrada, 157 nci maddenin 1 nci 
I fıkrasında İçtüzük tekliflerini yapma hakkını 
I sayın milletvekillerine veriyor. Bundan son-
I raki prosedürü de normal kanunların çıkış şek

lindeki pros'edüre tabi tutuyor. Ondan sonra bir 
I hükmî şahsiyet mahiyetinde olan, konuşmayan, 
I hakkını savunmayan bir komisyon hükmî şah-
I siyetine vazife tevdi ediyor. 

İLHAMI SANCAR (İstanbul) — Komisyon 
I hükmî şahsiyeti olur mu ? 

İLYAS KILIÇ/ (Devamla) — Komisyon 
işte, komisyonun başkanı değil mi, kiım yapa
cak? «Komisyon yapar» diyor bu teklifleri. 
Komisyonun kendisi teklif yapmaz. O halde 

I komisyonun içerisinde kimler var? Seçilmiş üye
ler var; üyeler teiklif yapacak. O halde, ma-

I dem ki, üyeler teklif yapacak ve bizim tatbi-
J katımızda da böyle bir vazife hiçbir komisyona 
I verilmemiş olduğuna göre Anayasa KomiSyonu-
I na bu salâhiyeti verm'enin gerekçesi nedir? Şim-
J di komisyonlar ne yapar? Komisyonlar kendi

sine tevdi edilen vazifeleri yapar. Nedir bu va-
I zifeler? Ya kanundur veya böyle Meclise ait tç-
I tüzüktür. Kanun teklifini komisyona kim götü-
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rür? Komisyonun içerisinden bir üye de götü
rür, komisyonun dışında olan bir üye de gö
türür ve bu tezekkür edilir, düşünülür, tetkik 
edilir, incelenir, ilgililer dinlenir ve bir neti
ceye bağlanır ve bu netice Yüksek Heyete ge
lir. 

Şimdi bunu komisyona vermekteki maksat 
nedir? Koımıisyon şimdi ne yapacak? Buradaki 
İçtüzük tatbikatından doğan bir hatayı komis
yondan bir arkadaşımız; başkanı, sözcüsü veya 
herhangi bir üyesi, komisyona teklif edecek, 
götürecek, komisyonda bu görüşülecek. Ben 
neye götüremeyeyim bunu? 

Böylece hiç olmayan, hiç tatbikatı bulun
mayan bir hususu komisyona vereceğiz. Ko
misyon Başkanı ne buyurdular? «Efendim» de
diler «Adalet Komisyonu kendisine hiç vazife 
verilmemiş olduğu halde idamlarda kanun tek
lifi yapar.» Bir defa idamlar Meclise gelir, ko
misyona havale edilir. Komisyon bu idam üze
rinde görüşünü hazırlar, ya onu beğenir veya 
ona karşı başka bir görüş içerisinde yeni bir 
kanun hazırlayabilir. Ama durup dururken 
Mehmet efendiye idam verilmiş, bu Mehmet 
efendinin idam kanununu hazırlar diye, 12 se
nedir ben buradayım, böyle bir tatbikat görme
dim. Şimdi halen kullanmakta olduğumuz tü
zükte de böyle bir tatbikata raslayan arkada
şım bilmiyorum var mı ve bu komisyonum uzun 
yıllardan beri başkanlığını yapmış olan Sayın 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel Bey 
de böyle bir tatbikat yapmış mı lütfen açlıkla
sın. Yok. 

O halde şimdi bizim burada, biraz evvel ko
nuşan Sayın Okçu arkadaşımın dediği gibi, is
tisnaî bir hükmü Anayasa Komisyonuna ver
mekteki maksadımız İçtüzükte vaki olacak ta
dilâtı çabuk yapmamak, gerekli bir tadilâtı 
yerinde karşılamamak ve işi bir mıilktar daha 
uzatmak, şekilciliğe bağlı kalmaktan başka bir-
§ey değildir. 

Komisyon ne yapacak? Bunu düşünecek, on
dan sonra bir rapor hazırlayacak, Meclis Baş
kanlığına verecek, Sayın Başkan gelecek bir 
uyarıda bulunacak. 

Bence bu husus sağ kulağını sol elle göster
mekten başka bir şey değildir. Geliniz hep be
raber bu fıkrayı olduğu gibi metinden çıkar
talım ve İçtüzüğümüzü milletvekillerinin hakkı

nı kısımıyacak şekilde veya bu hakkı bir başkası 
kullanacak şekilde devretmeden bu imkânı ken
di elimizde tutarak bu maddeyi tedvin edelim. 
Bu .suretle daha yerinde olur ve daha doğru 
olur. 

Arkadaşlarım «İstisnadır» derler. Hukukta 
bir kaide vardır, istisna kaideyi bozmaz, ama 
aslında kaidenin mezarıdır, kaideyi bozar. Bi
naenaleyh, bu fıkranın buradan çıkartılması 
lâzımdır ve böylece birinci fıkradaki esaslar 
•dahilinde bu maddenin tedvin edilmesinde ben
ce hem milletvekillerinin İçtüzüklerine sahibol-
maları bakımından, hem de vazifelerini taksim 
etmemek bakımından ve hem de tatbikatın 
daha iyi yürümesi bakımından fayda mütalâa 
etmekteyim. Bu istikamette bir önerge veriyo
rum, kabulünü de istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyonun bir beyanı var mı 

efendim? Değişiklik teklifleri de var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Önergeler hakkın
da beyanımız olacaktır, başkaca beyanda bu
lunmak istemiyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına 
göre verilmiş bulunan önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
157 nci maddenin üçüncü fıkrasının metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Talat Köseoğlu 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Ben de bu öner
geye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ömengemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, buyurun. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, biraz önceki izahımda Anayasa 
Komisyonunun müstakileoı bir İçtüzük hazırla
ma durumunda olmadığını, hiçbir' komisyonun 
kanun yapmada tasarı veya teklif verme yet
kisi olmadığını, teamülün bu olduğunu, şimdi
ye kadar ki, tatbikatta bunun başka türlü ol
masına imkân olmadığını arz etmiştim. 
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Muhterem arkadaşlarım, burada getirilen 
hükümde bir pratik yön de bulunmamaktadır. 
Yani pratik yön demekten maksadım şudur: 
Anayasa Komisyonuna İçtüzük tadilâtı yapma 
yetkisini versek, yine bir dereceye kadar buna 
hürmet ederim. 

ıSaym Komisyon Başkanı misal verdiler, de
diler ki, «Başka memleketlerde bir tüzük ko
misyonu vardır; parlâmentonun bir yıllık çalış
ması sonunda bir tasarı veya bir teklif getirir 
ve İçtüzükte bu şekilde bir değişiklik yapılır.» 

Bizim maddemiz böyle bir hükmü ihtiva et
se ben yine hürmet ederim. Derim ki, fazla mal 
göz çıkarmaz, çalışsın, ama o da yok. Komis
yon ne yapıyor? Başkanlığa bir rapor veriyor. 
Başkanlık ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor. Bu 
uyarı sonunda Meclis ne yapacaktır? Buna uya
cak. Uyduktan sonra ne olacak? 3 veya 5 ar
kadaşımız bir teklifte bulunacak. Bu teklif ne 
olacaktır? Aynen birinci fıkrada olduğu gibi 
Anayasa Komisyonuna gidecelk. Anayasa Ko
misyonu inceleyecek ve sonra normal prosedür 
takibedilecektir. Burada üçüncü fıkrada geti
rilen hükmün pratik ne faydası var, ne getir
miştir? Hiçbir şey getirmemiştir. Sadece İçtü
züğün yapımında iştiraşî bir görüş bildirme 
mahiyetinde bir müessese getirmiştir. Biz diyo
ruz ki, buna lüzum yok. 

ıŞfiımdi, siz eğer bir İçtüzük Komisyonunu 
öngörmüş olsaydınız ve bu İçtüzük Komisyonu 
bütün faaliyetlerini İçtüzük üzerine teksif et
se, İçtüzüğün eksikliğini, aksaklığını orada gi
derse, bu hususta rapor hazırlasa bunu anla
rım, ama Anayasa Komisyonunun esas vazifesi 
Anayasa ile ilgili kanunların görüşülmesi, ka
nunların Anayasaya aykırı olup olmadığının 
tespit edilmesi, Anayasa değişikliklerinin gö
rüşülmesi gibi hukukî çalışmalara inhisar eder. 
Anayasa Komisyonuna siz bu görevi nasıl verir
siniz, bu teklif nasıl tahrik edilecek, nasıl ge
tirilecek onun da bir prosedürü yok, kendili
ğinden bir işe vakıf olacak, bir rapor hazırla
yacak, bu raporun neticesi Meclise gelecek, 
Meclis Başkanı uyarıda bulunacak, o zaman bir 
kanun teklifinde bulunulacak. 

Ben diyorum ki, Anayasa Komisyonundaki 
üyeler bu kadar lüzumlu görülen bir şeyi tek
lif haline getirir, müzakeresini yapar. Bu ba
kımdan böyle bir müesseseye lüzum yok. Biraz 

evvel sayın Komisyon Başkanının bahsetmiş 
olduğu gibi İçtüzük Komisyonu kurulması tek
lif edilse idi veyahut komisyona bir yetki ve
rilmiş olsaydı bu kadar konuşmaya, üzerinde 
durmaya, bir önerge vermeye lüzuım görmezdim 
ve bir müessesedir, çalışsın dendim. Ama hiç 
bir şey yok. Bu, havanda su dövmek oluyor. 
iSadece istişarî bir müessese üzerinde bu kadar 
ciddiyetle duruluyor. Ben bunu anlamadım. 
Bu bakımdan önergeme iltifat buyuruimasını 
rica ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ek 
bir açıklamada bulunmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ANAYAISA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Bu müessesenin ne 
getirdiğini biraz evvel arz ettim. 

Bu müessese, İçtüzük değişiklikleri Genel 
Kurulda görüşülmeden evvel bir fikrî hazırlık 
yapılmasını temin edecektir ve İçtüzüğün boş
luklarının daima bıir ko/misyon tarafından taki
bini temin edecektir. 

iSaym arkadaşımız, «ne getirmiştir» diye 
sordu. Ben de şunu sormak isterim: Bu mües
sese yukarıda arz ettiğim hususu getirmiştir, 
fakat milletvekillerinin teklifte bulunma ve Ge
nel Kurulun onu kabul etme hakkından ne gö
türmüştür ve neyi kısıtlamıştır? 

Bu müessese bir şey getirmiştir, fakat bir 
bir şey kısıtlamamıştır. 

Arkadaşlarımızın reylerini verirken bu ci
heti nazarı dikkate almalarını istirham ediyo
rum. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayım Baş
kan, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Dinleyeyim efendim, buyurun. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın 
Komisyon Başkanı «Ne götürmüştür?» diyor. 

Şimdi, bakınız Başkanlığa komisyon bu şe
kilde bir rapor verdi, Başkanlık bir uyarıda 
bulundu, bu uyarıya Meclis uymazsa Başkan
lığın durumu ne olur? Bunu neye düşünmüyor 
Sayın Komisyon Başkanı. Bu bir nakisedir. 
Acaba buna ne cevap verirler? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Komisyon, öner
gede çıkarılması önerilen bu fıkrada anlaşıl
ması gereken husus şu zannediyorum: Meclis 
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Başkanlığından geçmeden herhangi bir teklifi 
(milletvekilleri Genel Kurula getiremiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Getirebilirler, Sa
yın Başkan. Buna mâni bir hüküm yok. Nor
mal prosedür dahilinde milletvekilleri İçtüzük 
tekliflerini Meclis Başkanlığına verirler. Ana
yasa Komisyonuna havale edilir. Anayasa Ko
misyonu bumu kabul veya reddeder, doğrudan 
doğruya Genel Kurula gelir, Başkanlık: Diva
nından geçmesine lüzum yok. 

BAŞKAN — O yol tıkanmıyor bununla. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — O yol tıkanmıyor. 
O yol tamamen açık. Sadece bir komisyona biz 
içtüzükte mevcut boşlukları, aksaklıkları de
vamlı takiıbetme görevini veriyoruz. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, «Uyarı» deyiminin çıkarılması suretiyle 
madde muvafık hale gelebilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, evvelki be
yanlarınıza ilâve edeceğiniz bir husus var mı 
efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yok, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, biraz evvel öner
geye katıldığınızı ifade ettiniz, sizin öneriniz 
de aynı olduğu için birlikte işleme koyuyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Fakat bir açık
lamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil, ancak bir kişi
ye söz verebiliyoruz. Sayın Köseoğlu açıkladı
lar. Önce verilen önergeyi esas alıyoruz diğeri
ni onunla birlikte muameleye koyuyoruz. 

Önerge sahibi önergelerinin izahını yaptılar, 
Komisyon katılmadığını ifade etti ve gerekçe
lerini beyan ettiler. 

Şimdi, Sayın Köseoğlu'nun üçüncü fıkranın 
metinden çıkarılmasına mütedair olan önerge
sini Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

157 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi kararlarının yayınlanması ve 
yürürlüğe girmesi : 

Madde 158. — Bu İçtüzükte bahis konusu 
Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan yönet

melikler ve düzenleyici kararlar Resmî Gaze
tede yayımlanmakla yürürlüğe girer; kararda 
ileriye ait başkaca bir yürürlük tarihi de gös
terilebilir. 

Meclis Kararları ile Meclisin yaptığı se
çimlerin sonuçlarından ve Başkanlık Divanı 
kararlarından hangilerinin Resmî Gazetede ya
yımlanacağı Başkanlık Divanının hazırlayacağı 
bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok, değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

159 ncu maddeyi okutuyorum. 

(Sürelerin tatil sırasında işlememesi : 

Madde 159. — Bu İçtüzükte gösterilen sü
reler, aksi Anayasa, kanun veya İçtüzükte be
lirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 

ONBEŞINGI KISIM 

Geçici hükümler 

Seçilmiş Komisyonlar : 
Geçici Madde 1. — 1 Kasım 1956 tarihli 

T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi gereğince ku
rulmuş bulunan Meclis Başkanlık Divanı ile ko
misyonlar, görevlerine yasama yılı sonuna ka
dar devam ederler. Bu süre içinde bu İçtüzüğün 
11 ve 20 nci maddeleri uygulanmaz. 

Geçici komisyonlar Millet Meclisi Genel Ku
rulunca aksi kararlaştırılmadıkça görevlerini 
tamamlayıncaya kadar çalışmalarına devam 
ederler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin tehirini ve varsa öner
gelerle birilikte komisyonumuza havalesini is
tirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi önergeler
le birlikte geri istemektedir. Bu talebi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
Kitaplık Komisyonu : 
Geçici Madde 2. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu kanunla 
düzenleninceye kadar, Cumhuriyet Senato
sunca seçilecek: Kitaplık Komisyomuyle bir ara
da Karma Komisyon olarak görev yapmak üze
re, Genel Kurulca, genel hükümler uyarınca, 
bir Kitaplık Komisyonu seçilir. Kitaplık Ko
misyonunun üye sayısı, Millet Meclisi Başkanı
nın Cumhuriyet Senatosu Başkanıyle danışma
sından sonra, Danışma Kurulunca tespit edi
lir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin tehirini ve varsa öner
gelerle birlikte komisyona iadesini istirihaoı edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, -maddeyi önergeler
le birlikte geri istemektedir. Bu talebi oy
larınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

160 ncı maddeyi okutuyorum. 

ONALTINCI KISIM 

Son hükümler 

Dahilî Nizamnamerim yürürlükten kalk
ması : 

Madde 160. — Anayasanın 3 ncü geçici 
maddesi gereğince Millet Meclisinde uygulanan 
1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyülk Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesi işjbu Tüzüğün yü
rürlüğe girmedi tarihimde yürürlükten kalkar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bu maddenin mü
zakeresinin telhirimi talebediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddenin diğer 
maddelerle ilgili oluşu sebebiyle müzakeresinin 
tehirini talebetımaktedir. Bu talebi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri diğer maddelerin mü
zakeresinin ikmalinden sonra okunup tasviple
rinize sunulacaktır. 

Redaksiyon sebelbiyle daha evvel Komisyona 
havale edilmiş bulunan 96 ncı madde Komis
yondan gelmiştir; okutup tasviplerinize suna
cağım. 

I Sayın Başkanlığa 
96 ncı maddenin bir, iki ve üçüncü fıkraları 

ilişikte sunulduğu şekilde Komisyonumuzca 
yeniden tanzim edilmiştir. Mezkûr maddenin, 

I yeniden tanzim edilmiş şekliyle Umumi Heye
tin oyuna sunulmasını talep ve istirham ederim. 

Cevdet Akçalı 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

I «Madde 96. — Yazılı soruların cevabı, Başba
kanlık veya aidolduğu bakanlık eliyle Başkan
lığa sunulur. Başkan, bu cevabı derhal soru 
sahibine iletir. Cevap, ayrıca soru metniyle bir-

I likte, Başkanlıkça, alındığı günkü veya bir 
sonraki birleşim tutanağının arkasına eklenir. 

Yazılı sorular, Başkanlığa veya aidolduğu 
I bakanlığa gönderildiği tarihten en geç 20 gün 

içinde cevaplandırılır. 
Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan 

I yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili Ba
kanların dikkatini çeker.» 

'BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu'nun Ge
nel Kurulca kabul edilmiş önergesi istikametin
de tanzim edilmiş, ayrıca sayın Ferda Güley 
tarafımdan verilmiş ve Genel Kurulca kabul 

I edilmüg ön'erıgeye göre de Başkanlığa sevk tari
hinden itibaren 20 gün içinde cevaplandırılır 
konusunu ihtiva eden 96 ncı maddeye ait son 
-şekli okuttum, dinlediniz. Şimdi diğer önerge-

I İteri işleme koyacağım. 
ISaym Güley, siz maddenin metnini dinledi-

I niz, önenge sahiplerinden birisi zatıâlinizısiniz. 
Önergenizdeki maksadı tazammun edip etmedi
ği hususunda bir beyanınız var mı efendim? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka
nım, 15 günlük sürenin 20 gün olarak değişti-
rilmeısini rica etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, öyle yapıldı. 
Sizin ve sayın Köseoğlu'nun önergesine uyul
muş oluyor efendim. 

I Şimdi diğer önergeleri işleme koyuyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka
nım, sevk tarihinden itibaren değil de, buradan 
gönderildiği tarihten itibaren dememiz lâzım
dır kanaatindeyim efendim. Aksi halde, sözlü 
ve yazılı soru önergelerinin başına gelenler ma
lûm; yıllardan beri cevap alınamamış yazılı ve 

I sözlü soru önergeleri var. Meclis murakabesi 
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.bakımından çok mühim olan bu husus' üzerinde 
dikkatle durmak gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri işleme koyu
yorum. Önergelerin ışığı altında Komisyon 
herhangi bir katılma olanağını sizin beyanla
rınızı da hesaba katarak kendi elinde bulun
durmaktadır. Onun dışında yeni bir müzakere 
imkânına sahip değiliz. Önergelerin işleme ko
nulması sırasında Komisyon yeniden re d alete 
-etmek için maddeyi ve önergeleri geri almış
tı, o safhadayız. 

Önergeleri okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İçtüzük tasarısının 96 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

«15 gün içinde yine cevap alınmazsa du
rum Kurula arz edilir» 

BAŞKAN — Okunmamış olan diğer önerge
ler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«96 ncı mıaddenin sonuna, milletvekilinin 

İçtüzük gereğince diğer murakabe yollarına 
başvurma hakkı saklıdır.» 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Müddetin 30 gün olmasını arz ve teklif ede

rim. 
Artvin 

Mustafa Rona 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre di
ğer önergelerin işlemine başlıyoruz... 

önergeleri tekrar okutuyorum. 
Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı-

yormusunuz?.... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adama) — Katılmıyoruz sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kajbul etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samısun Milletvekili Yaşar Akal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... kabul edilmemiş
tir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Afyan Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim!. 

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

BAŞKAN —Komisyon katılmıyor. Önerge
yi tasviplerinize sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz evvel okunimuş bulunan ve Komisyon
ca kalbul ettiğiniz sıaym Köseoğlu'na ait öner
genin ve sayın Ferda Güley'e ait önergenin 
ışığı altında tanzim edilmiş ve okunmuş olan 
96 ncı maddenin bu metnini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
96 ncı madde kabul edilmiştir. 

İçtüzükte müzakeresi iktiza eden başka 
miiad.de kalmamış bulunmaktadır. Komisyonun, 
tehirine ve komisyona tevdiine karar verdiği
niz maddeleri tetkik edip, tedvini g'erekenleri 
tedvin edip, tekrar getirmeleri kaydıyle müza
kereleri burada kesiyoruz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş. 
kan, birşey sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Ne için efendim? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Kaç madde 

geri aldılar? 
BAŞKAN — Komisyondan tespit etmeniz 

mümkün. Şu anda rakamların yekûnu bizde 
değil. Gerekirse Kanunlar Müdürlüğünden de 
alabilirsiniz. 

2. — Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
îç-işlen, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porlun (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (1) 

(1) 761 ve 761'e 1 nci ek S. Sayılı basmaıjazı 
11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemin 3 ncü bölümünde 
«öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler» me-
yanmda yer almış bulunan, 8 nci sırada bahse
dilen Oumhuriyetıin ilânının 50 nci yıldönümü
nün kutlanması haikkındaki kanun tasarısının 
müzakeresine devam edilecektir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler var
dı. 

Grup adcına Sayın Kadri Eroğan söz talebet-
mişlerdi. Buradalar mı efendimi.. Yok. 

Sayın Tosyalı?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Oğuz Aygün? Yok. 
Sayın Şevket Doğan? Yok. 
Sayın Yaşar Akal? Yoik. 
Sayın İlhan Ersoy?.. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Buradayım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, beni de kaydeder misiniz? 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — Sayın 

Başkan, şahısları adına söz alanların isimlerini 
bir daha okur musunuz? Benim adım yazılma
mış da. 

BAŞKAN — Var efendim, söz sıranız bura
da var. 

Buyurun Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümünü idrak etmek gibi büyük bir bayrama 
ulaşmış olacağız. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü bir kanun 
gereği kutlamaya kanaatimce lüzum yok. Böyle 
bir kanun tasarısını görür görmez insanın ak
lına ilk gelen husus bu oluyor. Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümü, Cumhuriyete inanan insan
ların yürekten, içten gelen hislerle kutlayacağı 
bir yıldönümüdür. Ancak, kanun tasarlısının 
maddeleri tetkik edildiğinde görülüyor ki, bâzı 
aktarmaları ve bu mutlu yıldönümü münasebe
tiyle yapılması gereken bâzı büyük tesisleri 
İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Plânda yer alma
mış olsa dahi yapma, yaptırma imkânı veren, 
bunlara ışıik tutan ve Cumhuriyetimizin memle
ketimize lâyik bir şekilde kutlanmasını gerçefk-

leştirmıelk için bâzı adımlar atılmasını derpiş 
eden hükümler getiriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilk 
kurulduğu yıllarda vilâyetlerimizde birer illko-
fkul açtırmanın gayreti içerisindeyken, daha 
ilkokul tahsili görmemiş pek çok vatandaşımı
zın bu tahsilini tamamlamaya gayretlerine gir
miş iken, sonraları birer ortaokul veya muadili 
orta dereceli bir okul açtırma gayretlerine bu
runduk. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, 
bundan fersah fersah ileri gitmiş ve artık mem
leketimizde, yurdumuzun her köşesinde birer 
üniversite veya hiç değilse üniversitenin birer 
rüknünü, birer fakültesini açtırma gayreti içe
risine girmiş bulunuyoruz. 

Bu 50 yıllılk genç Cumhuriyetiımiz devresin
de, geçirdiğimiz büyük merhalenin bir tek ta
raftan izahı olsa gerektir. Bunu memnuniyetle 
kaydettikten sonra, diğer konulara benden önce 
konuşmuş olan arkadaşlarım fazlasıyle teımas 
buyurdukları için temas etmeyeceğim. Üniversi
te ile alâkalı konu üzerinde, müsaadenizle bir 
nebze durmak istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım; tasarının 4 ncü 
maddesinde 29 Ekim 1973 yılına kadar, Anado
lu'da bir yüksefk öğretim kuruluşu bulunmayan 
'Sivas ilimizde yeni bir üniversite kurulmasını 
derpiş eden bir hüküm var. Sivas, hakikaten 
tarihî, coğrafyası, merkezî durumuyle, hele he
le geçmiş yıllardan bugüne ancak kalıntıları 
kalmış, darüşşifa gibi, üniversite karşılığında 
öğretim müesseseleriyle örnek bir ilimiz, bir 
merlkezimizdir. Elbette sadece Sivas değil, Sivas 
gibi büyük merkezlerimizin hemen hepsinde bi
rer üniversite açılmasını, bugün Sivas'ta bir 
Cumhuriyet Üniversitesi, yarm Samsun'da bir 
19 Mayıs Üniversitesi, bir başika gün Kütahya'
da 30 Ağustos Üniversitesi, bir başka gün bir 
başka yerde bir başika üniversitenin açılmasını 
elbette gönül arzu ediyor. Bu konu üzerinde, 
üniversite Sivas'ta mı açılmalıdır, bir başika yer
de mi açılmalıdır? Yoksa isim konmadan madde 
tedvin edilmek suretiyle Üniversiteler Kanunu
na göre, yeni baştan bir hazırlığın içine mi gi
rilmelidir? Bu konuyu bir tarafa bırakarak; 
üniversitelerimizin açılması ve hele hele onlara 
bağlı fakültelerin kurulmasıyle ilgili konuda, 
müsaade buyurursanız kısaca fMrleriımi arz et
mek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar; bu konuda bir tercih I 
yapma durumundayız. Üniversiteler büyük mer
kezlerde mi toplanacalk; yoksa yurdun muhtelif 
bölgelerine üniversite olarak veya üniversitele-
rin Ealkülteleri olarak yayılacak mıdır? Bu ter
cihi esasen yapmışız. Son yıllardaki çeşitli olay
lar, bizi bu tercihe zaten zorlamıştır. Memleke
timizin durumu, halkıınızın, hele hele öğrenim 
yapma durumunda olan yavrularımızın fakir 
evlâtlarımız olması, esas itibariyle üniversite ve 
yüksek okullarımızın Ankara, İstanbul, İzmir I 
gabi büyük şehirlerimizde değil; yurdun çeşitli 
bölgelerine yayılması lâzımgeldiğini esasen bize 
kabul ettirmiştir. Nitelkim çalışmalar bu yolda I 
devaaı edegelmelktedir. 

Kendi seçim bölgem olduğu için üzülerek is- I 
imini zikrettiğimden dolayı affmızı dileyeceğim. I 
Memleketlim Kütahya'da da, bir kimya fakül-
tbesi ve onun yanısıra bir maden fakültesi - özel
likleri dikkate alınarak - açılmak üzere seneler
den i>ori teşebbüste bulunulmuş, binası temin 
edilmiş; Azot Sanayiinde ve diğer müesseselerde 
gerekli lâboratuvarlar ve bu üniversitelerde 
ders verecek öğretim üyelerinin kâffesi orada 
«bemin edilmiş olmasına rağmen; üzülerek söy- I 
lerne* lâzumgelir ki, yıllardan beri bir türlü bu I 
gerçekleştirilememiştir. 

Halen, M tanesi il merkezinde, dördü de il- I 
çelerde olmak üzere altı tane lisesi bulunan, pek 
çok ortaokulu olan ve bdrçok vatan evlâdını, 1 
memleket çocuğunu yetiştirdiği halde, fakirlik 
fukaralık yüzünden yüksek ücretler ödeyerek, I 
masraflar ihtiyar ederek büyük şehirlerde oku
ma '.mkânına kavuşamayan vatandaşlariımıza, 
böyle mütevazi beldelerimizde, vilâyet merkezle
rimizde okuma imkânını sağlayacak, sosyal ada- I 
leti ^erçeıkleşstireceSk, bu yolda imkân sağlaya
cak bâzı tedbirlerin alınması lâzımgeldiğine, I 
artık inanmış olmamız gerektiği kanaatine©, I 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kutlamaya I 
hazırlandığımız şu günlerde, bir Kütahya'da, I 
Kırşehir, Erzincan, Balıkesir, Nevşehir gibi pek-
çok riBrfcezimizde, okuma imkânından mahrum 
buluıan vatandaşlariımıza bu imkânı bahşetme
nin sırası geldiği kanaatinde bulunduğum için, I 
20 kadar arkadaşımla beraber, 4 ncü maddenin 
(c) nkrasınm sonuna, «Halen üniversite ve yük- I 
sek okulu bulunmayan en az 5 ilimizde, mahal- I 
lin özellikleri de dikkate alınarak yeni fakülte- I 

ler açılması» hususunu derpiş eden bir önergeyi 
Yüksek Başkanlığa sunmak üzere hazırlamış bu
lunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; üniversite açılması, 
her şeyden önce hepinizin malûmu bulunduğu 
üzere, Üniversiteler Kanununun bir gereği, Üni
versiteler Kanununa uyulması gerekli bir husus
tur. Üniversiteler Kanunu ise, halen açılmış olan 
üniversitelere bağlı fakülteler açılmasını, üni
versiteler senatolarının olumlu kararına, Millî 
Eğitim Bakanlığının da bu karara uymasına 
bağlamıştır. 

Bunun dışında, yine aynı kanun, üniversite
lere Dağlı olmaksızın, müstalkillen fakülteler 
açılması, kanunla fakülteler açılması yolunda 
da Millî Eğitim Bakanlığına yetki vermiş bu
lunmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa sunmak üzere bulundu
ğumuz takririmizde, bu hususa bilhassa dik
kat edilmiş ve eğer üniversite senatolarının 
muvafakati alınmak suretiyle esasen bütün ha
zırlıkları yapılmış olan fakültelerin açılmasına 
imkân bulunacak ise bu yolda, olmadığı takdir
de ; doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığın
ca, özel bir kanun getirmek veya birkaç kanun 
getirilmıek suretiyle fakülteler açılması yoluna 
gidilmesi öngörülmüştür. 

Bu konularda Yüee Heyetinizin yardımcı 
olacağına, takrirlerimize iltifat buyuracağına 
inanarak, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümü 
hazırlıklarına başladığımız şu günlerde, Yüce 
Milletimize uğurlu ve hayırlı olmasını ve Mille
timizin daha ndee 50 ned yılları yüzyıllar boyun
ca Cumhuriyeti kutlama imkânına kavuşmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, hepinize saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tümünün mü
zâkeresinden sonra sayın üyelerden bir maruza
tım, bir ricam olacaktır: Tümünün müzakere
sinden sonra maddelere geçeceğiz. Her madde 
üzerinde ayrı ayrı, uzun uzun her arkadaşa gö
rüşme olanağı verme arzusundayız. Bunun en 
iyi şekilde çıikmasmı, elbette sayın üye arkadaş
lar oylarıyle temin edeceklerdir. Bu itibarla 
ben ıioa eıteem, tümü hakkındaki görüşmelerde, 
tümüne münhasır kalsak; maddelerin içerisin
deki teferruata girici konuşmaları, maddelerin 
müzakeresine bıraksak daha yararlı olur, eğer 
mümkün ise; gelecekteki konuşaealk arkadaşlar
dan ricam budur. 
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Simidi konuşmaların bir süre ile kısıtlanması 
hakkında bir önerge var, okulacağım. 

ıSayın Başkanlığa 
Maddeler üzıerinıdiöki konuşmaların şahısları 

.adına 5, grupları adına 10 dakika ile tahdidedil-
mıesini arz ederim, 

Nevşehir 
Hüsıamettin Başer 

SİNASİ ÖZDBNOĞLU (Ankara) — YaJhu, 
böyle önergeler hep sizden geliyor. Bu önerge 
verme hastalığını bırakalım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
nu üzerinde kalınırsa görüşme çabuk biter, bu 
önergeye de lüzum kalmaz, Sayın Özdenoğlu. 

BAŞKAN — Maddeler üzerlindeıki konuşma
ların süre ille kayıtlanması hususundaki öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Özdenoğlu'ndadır. Buyuru
nuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyetimizin: 50 nci yıldönümünü kutla
mak için kanun yapıyoruz. Bir tasarı getiril
miş, ne var bu tasarıda? Birkaç festival, birkaç 
şenlik, birkaç konferans, birfkaç nutuk, bir üni
versite, 200 ilkokul, İzmir'de 9 Eylül Anıtının 
tamamlanması. Bu mudur bizim 50 nci yılda ya
pacağımız atılım? Aslında yoksul ve çilekeş ulu
sun binbir felâket ve binbir fedakârlık pahası
na idrâik edeceği 50 nci yıl; yine bu geri bıra
kılmış vatan toprakları üstünde gönül isterdi 
ki, dev atılımların başlangıcı olsun. 

Plânların ve programların ne oranda reali-
ze edildiği 'gözler önünde... İşte size bir rakam: 
1970 yılında ;% 7 olması gereken kalkınma hızı 
ancak '.% 4,3 olarak gerçekleştirilmiştir. 

öyle ise birkaç dev ve hayatî projenin yapı
mına 29 Ekim 1973 tarihine kadar başlanaca
ğı, hiç olmazsa bu tasarıda ilân edilmeliydi. 

Arkadaşlarım, tasarıda, 1 000 ilkokul yerine 
200 ilkokul yapılacak. Niçin? Tasarruf için mi? 
Okuldan tasarruf edilir mi? Saltanatlı temel 
atmaların, göz kamaştırıcı şölenlerin, kırtasiye 
ve otomobil israfının alıp yürüdüğü bir dönem
de, siz Cumhuriyeti kutladığınızı, elbette Türk 
köyüne, geri bırakılmış Anadolu'ya dev hizmet
ler götürerek ispat etmelisiniz. 

Aslında, Millî Eğitim Reformu fikri içinde 
okulsuz köy bırakmamak hedefi de var. 200 
ilkokulu hiç olmazsa 1 000'e çıkardığımız takdir
de, 50 nci yılın yüzü suyu hürmetine 800 yok
sul Türk köyü daha okula kavuşmuş olacaktır. 

Bu tasarı; anlamsız, heyecansız, esersiz bir 
tasarıdır. Bu mudur bizim 50 nci yılda yapaca
ğımız atılım? Bu mudur bu çetin dönemde, ileri 
bir dünya içinde yaşamaya kararlı Türk milleti 
olarak Atatürk'ün eserlerini değerlendirişimiz? 

Sayın milletvekilleri; önce bir> noktaya iç
tenlikle inanmamız lâzım. Atatürk'ten sonraki
ler ve bizler, Cumhuriyetin 50 nci yılını kutla
mak hakkına sahip miyiz?., önce kendimize 
bunu soralım.. Eserlerini koruduk, o eserlerini 
ileri götürdük mü ki onu kutlamak hakkına 
sahip olalım. Aslında bizim 50 nci yılda Ata
türk'e ve vatan için ölenlere hesap vermemiz 
gerekiyor.. Evet, en azından Gazi Mustafa Ke-
ımal'siz geçen 35 yılın hesabını.. Onun devrimle
rini, ve eserlerini koruyamadığımız için, birbiri
mizi yemekten göz açıp yürüyen dünyaya adım 
uyduramadığımız için Atatürk'e hesap verme
miz 'gerekiyor aslında. 

Türkiye'yi işsiz ve aç vatandaşlar ülkesi ha
line getirdiğimiz için, sosyal barışı sağlayamadı
ğımız için Atatürk'e hesap vermemiz gerekir as
lında... İnsanlığın sekizinci harikasını yapmaya 
başladığı 1973 yılında biz 50 nci yılı kutlaya
cağız. İleri dünya Manş'ın altını delerek 52 Iki-
lometne uzunluğundaki tünelle Fransa'yı İngil
tere'ye bağlıyor. Japonya'da trenlerin hızı sa
atte 250 kilometreyi buluyor. Biz, 50 nci yılda 
Başbent'in köylerine kışın otomobille bile gide
miyoruz. Ay'ın fethinden Merih'in fethine ha
zırlananlardan sizlere bahsetmek istemiyorum. 
Başkentin 74 kilometre ötesindeki Haymana 
köylülerine kendi öz dilini, güzel Türkçemizi 
öğretebilmiş olsaydık keşke bu 50 yıl içinde. 

Uzay istasyonlarının projelerini örnek gös
termiyorum sizlere.. Ama hiç olmazsa 50 nci yıl
da hasta vatandaş köyünden ilçe merkezindeki 
dispansere getirilebilmeli, ölüme mahkûm edil
memeliydi Türkiye'mizde... 

Sayın arkadaşlarım, aslında bizim 50 nci 
yılı kutlamaya hakkımız yok. Hele bu tasarı 
ile kutlamaya hiç hakkımız yok. Cumhuriyetten 
nasibini alamamış Türk köyüne 200 okul va-
detmek zavallı bir gösterişten başka bir şey de-
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ğiıldir. Bugüne kadar Devleti soyanlardan mil
letin hakkı tahsil edilebilmiş olsaydı, şimdi 
40 000 Türk köyüne hem okul, hem yol, heım 
elektrik; yapılmış olur, susuz köylere su 'getiril
miş olurdu. 

Komşu İran'ın, daha geçen yılkı törenlerin
de 2 500 okul yapıldığını lütfen hatırlayınız. 200 
ilkokulu ilköğretim seferberliği döneminde ya
ni 30 yıl kadar önce bir tek vali kendi mütevazı 
olanakları içinde bir ilde yapabiliyordu. Şimdi; 
heyecanımızı, hızımızı (böylesine mi yitirdik biz?.. 
Gençliğin, Ordunun desteğiyle elele 2 000, 3 000 
köyde ilkokul yapamaz mıyız arkadaşlarım? 

Sevgili arkadaşlarım; ibu tasarı ile Atatürk'ün 
büyük hedeflerine yaraşır bir 50 nci yıl kut-
lanamaz. Tasarının Komisyonca geri alınmasını 
rica eder, saygılar sunarım. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul ) — Söz istiyorum efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum. . 

BAŞKAN — Yeterlik var efendim. Komis
yon?.. Hükümet?.. Buyurun Hükümet, 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ko
nuşacak arkadaşlar var. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, Tercihli ol
dukları için Önce Hükümet ve Komisyona söz 
veriyorum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Söz hakkınız kayıtlı efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Büyük Atatürk, 1926 yılında kendisine kar
şı, yapılmak istenen menfur Ibir suikast olayından 
sonra; «Benim naçiz vücudum elbet 'bir gün top
rak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar olacaktır.» demişti. İşte şimdi ilelebet 
payidar olacak olan Türkiye Cumhuriyetinin 50 
nci yıldönümünü kutlama hazırlıklarına imkân 
verecek olan kanım tasarısı üzerinde görüşmekte
yiz. 

Gene, büyük Atatürk; Cumhuriyetin 10 ncu 
yıldönümünde Türk Milletine karşı beslediği iç
ten saygı ve sevgiyi benliğinin bütün gücü ile 
haykırırken; «Ebediyete akıp giden her on sene
de bu büyük milletin bayramını daha büyük 

şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kut
lamasını gönülden dilerim» diye sesleniyordu. 

Aziz arkadaşlarım, bir sayın arkadaşımızın da 
işaret ettiği gibi, Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü şüphesiz ki kanunlardan önce milletçe gönül
den hissettiğimiz bir büyük heyecan ile kutlana
caktır. Ancak, Devlet mekanizmasının, Devlet 
çarkının işlemesi bakımından böyle bir özel 
kanuna da ihtiyaç vardır. Nitekim, Cumhuriye
tin 10 ncu yıldönümünü kutlamak için de bir
birine ek dört tane kanun çıkmıştır. 

Cumhuriyet döneminde elde edilen sosyal, 
kültürel ve ekonomik alanlarda elde edilen büyük 
başarılar inkâr edilemez. Filhakika, Türkiye, 
ekonomi bakımından az gelişmiş bir ülke olma 
çemberini kırarak henüz arzu ettiğimiz, ulaşma
ya çalıştığımız refah düzeyine (belki varamamış
tır; ama bu, Cumhuriyet devrinde elde edilen 
büyük başarıları inkâr için, görmemezlikten gel
mek için veya geleceğe bakarken karamsar olmak 
için 'bir neden teşkil etmemelidir. 

Türkiye bugün uluslararası âlemde sözüne gü
venilir, her bakımdan bağımsızlığına sahip şe
refli bir ülke olma niteliğini de muhafaza et
mektedir. 

Atatürk'ün 'en ıbüyük özlemlerinden birisi 
olan, çok partili demokratik hayat O'nun haya-
tmdayken bütün yönleriyle iki denemesine rağ
men gerçekleşememiş, ama O'nun ölümünden 
sonra Türkiye, hür demokratik nizamın çok par
tili siyasî hayatın bütün i'vicaclarma rağmen 
nimetlerine kavuşmuş bulunmaktadır. Bunlar 
inkâr edilemez büyük başarılardır ve bunların 
hepsinin temelinde Türk milletinin yaşama ve 
ilerleme arzusunun yanında büyük Atatürk'ün 
de iradesinin, ileriyi1 gören düşüncelerinin kat
kısı elbette vardır. 

Bu kanım tasarısı dolayısıyle Atatürk ve 50 
yıllık Cumhuriyet tarihi üzerinde tahmin eder
siniz ki çok şey söylenebilir. Ancak hep bildiği
miz bu konuları bir kanun tasarısı dolayısıyle 
tekrarlayarak kıymetli vakitlerinizi almak iste
miyorum. Sadece tasarı üzerinde (bâzı teknik 
hususlara değinmekle yetineceğim. Bunlar şüp
hesiz ki, Yüce Heyetinizin ve Sayın Komisyo
nun esasen dikkatinden kaçmayacak ve tashihi 
mümkün olan hususlardır. Benim dikkatimi çe
ken çok basit bir nokta, ama arz etmeden geçe
meyeceğim. 
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Hükümet tasarısında her maddeye bir, eski 
deyimle matlap, yeni deyimle kenar başlığı kon
muş bulunduğu halde, tasarıyı bilâhara incele
yen Millî Eğitim, Bütçe ve Plân Komisyonları 
nedense bu yan başlıklardan sadece 1 nci madde 
ile ilgili olanı muhafaza etmiş, diğerlerinde bun
ları çıkarmıştır. Bu, kanunun tekniği ve görün
tüsü bakımından büyük bir noksanlık ve sakat
lık arz etmektedir. Ya bütün maddelerde kenar 
haslıkları çıkarılmalı veya hepsine Komisyonca, 
Yüksek Heyetinizin vereceği bir yetki ile bu 
(başlıklar tekrar ilâve edilmelidir. 

Değinmek istediğim ikinci husus; okul ve 
üniversite yapılmasıyle ilgili olan konudur. He
men arz edeyim ki, Anadolu'nun şu veya bu 
kentinde bir yüksek öğrenim müessesesinin, bir 
üniversitenin kurulmasına elbette karşı değilim. 
Bir yanlış anlamayı önlemek içindir ki, ibu hu
susu sözlerimin başında belirtmek istiyorum ve 
hele Plân ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
ği şekliyle tasarı kanunlaşırsa, Sivas gibi Orta 
Anadolu'nun her bakımdan gelişmiş ve gelişmek
te olan bir kentinde, Türk inkılâp tarihinde bü
yük yeri olan bir kentinde, bir yüksek öğrenim 
kurumunun kurulmasına hiç kimse karşı çıka
maz. Benim Yüce Heyetinize sadece hatırlatmak 
istediğim husus şudur: 

Anayasa, üniversitelerin Devlet eliyle ve, ka
nunla kurulacağı hükmünü -getirmiştir. Bura
daki «kanun» tâbirini herhangi bir konuda ka
bul edilen özel bir kanun anlamında kabul et
meye imkân yoktur, örneğin, bir misal olarak 
arz ediyorum, meselâ; Rize'de çaycılığın geliş
tirilmesi ile ilgili bir kanun görüşülürken ona 
bir madde ekleyerek Rize'de bir fakülte kurul
ması; yahut Antalya'da yeraltı sularıyle ilgili 
bir kanun görüşülürken ona bir madde ekleye
rek Antalya'da bir üniversite kurulmasını kabul 
etmeye bugünkü plân anlayışımız içinde imkân 
yoktur. Bir taraftan yukarıda Millî Eğitim Ko
misyonunda üniversiteler kanunu görüşülüyor 
ve üniversitelerin geçmiş yıllarda plansızlık ve 
programsızlık sebebiyle, koordinasyon noksan
lığı sebebiyle, aralarındaki irtibat kopukluğu 
sebebiyle bunları bir teşkilât içinde birleştire
cek, 'gelişmelerini sağlayacak Yüksek öğretim 
Kurulu, kısaca YÖK diye ifade ettiğimiz bir ku
rulun kuruluşu tartışmaları yapılıyor; bir ta
raftan hiçbir önhazırlık olmadan bir kentimiz

de üniversite kurulması için çalışmaları hızlan
dıracak bir kanun tasarısı dolayıısıyle bir tek
lif ile karşılaşıyoruz.. 

Bu bir bakıma sevinilecek bir şey. Türki
ye'nin her yeri bugün irfana, ilime susamış. Bu 
elbette sevinilecek bir şey. Bu bir bakıma bir 
ihtiyaç patlamasının neticesi. Türk Milletinin 
temsilcileri olan sayın milletvekilleri, pek ya
kından takip ettikleri bu irfana karşı, ilme kar
şı susamışlığı ve bu ihtiyaç patlamasını ellerine 
(geçen bu fırsatla değerlendirmek ve seçim böl-
ıgeleıine hizmet götürmek arzusuyle çırpınıyor
lar. Bunu da takdir ile karşılıyorum. Ancak, 
söylediğim mülâhazaların da bir ağırlığı oldu
ğunu takdir buyurmanızı rica ederim. 

Gene bunun gibi tasarının 4 ncü maddesin
de ; «İzmir'de yapılmakta olan 9 Eylül Kurtuluş 
Zafer Anıtının tamamlanması sağlanır» deni
yor. 

Aziz arkadaşlarım, İzmir bütün kurtuluş sa
vaşı boyunca âdeta o kurtuluş savaşının müşah
has hedefi haline gelmiştir. Onun için şiirler ya
zılmış, marşlar yapılmış, piyesler yazılmış ve 
bütün millet kurtuluş zaferinin gözle görülür, 
elle tutulur sonucunu İzmir'in kurtuluşuna bağ
lamıştır. Bu bakımdan İzmir'de yapılmakta 
olan 9 Eylül Kurtuluş Zafer Anıtının tamam
lanması için Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü do
layısıyle çıkacak kanun tasarısında bir ödene
ğin konması elbetteki yerindedir ve haklıdır. 
Ancak, beri taraftan şunu unutmamak gerekir 
ki, Türkiye'nin her tarafı, hemen hemen her ta
rafı düşman istilâsına uğramış ve büyülk kah
ramanlıklar göstererek, şehit kanlarıyle sulana
rak bu karanlık günlerden kurtulmuştur. Nite
kim, geçenlerde bir arkadaşımızın kanun tekli
fi ile karşılaştık; Kurtuluş Savaşında büyük ya
rarlıkları görülen Maraş'a Kahraman Maraş 
adını takalım diyordu. 

Şimdi, söylemek istediğim şudur; İzmir'de" 
yapılmakta olan 9 Eylül Kurtuluş Zafer Anıtı
nın tamamlanması 50 nci yıldönümü kanununa 
girebilir, ama eğer bu hüküm meselâ Gaziantep' 
te, büyük yararlıkları görülen Gaziantep'te, 
meselâ Maraş'ta, meselâ Atatürk'ün Kurtuluş 
Savaşına başladığı Samsun'da, meselâ Cumhu
riyetin Başkenti olarak, medenî bir kent olarak 
yükselmekte olan Ankara'da Kurtuluş Savaşı
nı, halkımızın kahramanlıklarını, Cumhuriyetin 
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nimetlerini belirtecek, Cumhuriyetin bütün ni
metlerini (belirtecek (bir âbide yapılmasına en
gel olucu bir hüküm getiriyorsa, sayın Heyeti
nizin Yüksek Heyetinizin bu husus üstünde de 
bir miktar teemmülde bulunmasını, yani yapıla
cak harcamalarda, yetki tanıdığınız foakanlık-
lararası yüksek komiteye biraz daha seyyaliyet, 
harcamalarda kolaylık ve bu suretle diğer kent
lerimizin ihtiyacını da karşılama imkânlarını 
bağışlamanızı istirham ederim. 

B'enim sözlerim sadece bunlardan ibarettir. 
Bu tasarısın süratle ele alınmasında bize yar
dımcı olan bütün milletvekillerine ve Başkanlık 
Divanına teşekkür ederim. Şunu da arz etmek 
isterim ki, bu kanun tasarısı Nisan ayında Yü
ce Meclise sunulmuş idi, aradan geçen bu 8 ay 
zarfında sanki kanun tasarısı çıkmış gibi son 
derece detaylı, ayrıntılı programlar üzerinde 
çalışılmıştır ve bu kanun tasarısı çıktıktan son
ra bugüne kadar hissettiğimiz sıkıntılar da gi
derilerek bu çalışmaları kısa bir zamanda ta
mamlamak ve Cumihuriyetin 50 nci yıldönümü
nü lâyık olduğu büyük anlam içinde, önem için
de kutlanmayı başarmak hepimizin boynumuza 
borçtur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YİLMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kutlamak 
için bir kanun tasarısı geldi ve muhterem ar
kadaşlarım tasarının tümü üzerinde konuşur
ken «Cumihuriyetin 50 nci yıldönümünü kanun
la mı kutlayacağız tâbirini kullandılar. 

Ben sözlerime çocuklukta geçen bir hatıra 
ile başlamak istiyorum. Büyük Atatürk, Cum
huriyetin 10 ncu yıldönümünü kutlamıştı. Cum
ihuriyetin Ankara'da 10 ncu yıldönümü kutla
nırken benim yaşımda veya o çağda bulunan bü
tün çocuklar 10 ncu yıl kutlama törenini hâlâ 
unutamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet dediğimiz 
manevî otorite, idare hukukundaki jandarma 
Devlet dediğimiz manevî unsur, Devletlerin re
jimi veya şekli ne olursa olsun hiç bir tarihte 
silinmez. Bu manevî unsur için, icabında Dev
letler her şeyini feda ederler. Bu kanun tasarı
sı neyi getirmekte1? 

Bugün yurt dışında muhtelif memleketler
de Türkiye Cumhuriyetinin ve Parlâmentosu
nun var olup olmadığı münakaşısı yapılırken 
ıbu tasarı ile - bilhassa arkadaşlarımın dikkati
ne arz etmek istiyorum - bilhassa 2 nci madde
sinde «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» 
düsturunu, varlığına hayat kaynağı yapan Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte insan 
hak ve hürriyetlerine dayalı millî, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk Devletinin doğuş ve 
gelişmesini, Atatürk inkılaplarının millî haya
tımızdaki önemli rolünü, modern Türk Devle
tinin dünya milletleri arasındaki yerini, insan 
hak ve hürriyetlerini geliştirme ve koruma az
mini «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesine bağ
lılığını, Türk Milletinin ortak, bölünmez bir bü
tün halinde millî şuur ve ilkeler etrafında top
lanış gerekliliğini ve bunun faydalarını bütün 
imkânlardan yararlanarak içte ve dışta duyur
mak, anlatmak, kavratmak amacını gütmekte
dir. Sarih... 

Mulhterem arkadaşlarım, her yıl Cumhuriye
tin kuruluş yıldönümünü kutlarız; ama kutla
dığımız umumiyetle (îbüyük şehirler hariç) kü
çük şehirlerimizde talelbelerden müteşekkil bir 
geçit resmi, birkaç nutuk. Bununla iktifa ede
riz. 

Bu tasarı ile getirilmek istenen şey; bütün 
yurlt sathında, köyünde, kasabasında, şehrinde 
vatandaşın zihninde yer edecek şu anafikirleri 
belirtmek; anafikirleri belirtmek yalnız tören
lerle, muayyen bir saatte işgal edilen törenler
le olmaz. Eğer tasarıyı tetkik ederseniz, bilhas
sa 4 ncü maddede neler yapılacağı belirtilmek
tedir. Binaenaleyh 50 nci yıldönümünde bir 
Devlet olarak, bir rejim olarak Türk Milletinin 
kurduğu, Büyük Atatürk'ün kurduğu bir re
jim olarak bütün dünyaya şaşaasını (Anadolu'
muzda güzel bir taJbir vardır muhterem arka
daşlarım ; «Efelik uğruna her şey harcanır» der
ler.) Devlet otorjtesi yerine bazan çok şeyler 
(harcanır. Bu 50 nci yıldönümünü hakikaten şa
nına lâyık şekilde kutlamamız gerekir. Onun 
için Yüce Meclise niyaheten, Komisyonunuz da 
bu maksatla bu kanun tasarısını kabul etmiş ve 
huzurunuza getirmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarımızın temas ettiği bir 
lııısus var. Fakülte ve üniversite açılması... Sa
yın Bakan da temas etti. 
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Muhterem arkadaşlarım, Komisyonunuz bir 
üniversitenin kanunla açılacağım biliyor ve bir 
fakültenin açılabilmesi için de bir üniversite se
natosunun önce karar vermiesi, Bakanlığın mu
vafakat etmesi ve bunu kanunlaştırması gerek
tiğini de biliyoruz; ama istedik ki, Cumhuriye
tin kuruluş yıldönümünde yalnız törenler değil, 
Türk Devletinin, Türk topraklarının üzerinde 
Cumhuriyetin nişanesi demek olacak (bütün 
yapılan eserler budur; fakat) bu yıldönümüne 
lâyık bir eser vücuda gelsin. Bu eserin manevî 
bir kıymeti olsun. Düşündük, dedik ki, Sivas'
ınız Cumhuriyetin felsefesiinin kurulduğu yer
dir, felsefesinin yapıldığı yerdir, felsefesinin iş
lendiği yerdir. Binaenaleyh burada bir hazırlık 
yapılsın. - Sayın Bakan yanlış anlamasın - Biz 
hu kanunla üniversite kuruluş tasarısı getirmi
yoruz; ama Hükümete bir vazife veriyoruz. Di
yoruz ki, Türkiye Cumhuriyetinin felsefesinin 
kurulduğu şehirde sen bir üniversitemin hazır
lığını yapacaksın ve bu hazırlığı 50 nci yıldö
nümünde bitireceksin. Arkadaşlarım kanun ta
sarısının anlamı budur. Ben bir arkadaşınız ola
rak bu memleketin her köşesinde büyük eserle
rin verilmesini arzu ederim. Hele geri kalmış 
Anadolu'muzun her köşesinde 'kim bir taş di
kerse onun elini öperim, 

Muhterem arkadaşlarım, yurt sathına bakın 
(ıbâzı illerin milletvekili arkadaşlarım bana kız
masınlar, darılmasınlar) azçok birçok illerimiz 
nasibini almış; ama Sivas'ımızda uzun yıllardan 
beri Devlet Demiryollarının bir tamir atelyesi, 
ıbir de kapasitesi düşük çimento fabrikasından 
ibaşka Cumlhuriyetin kuruluşundan bu yana her
hangi bir eser yapılamamış. Bunun için, «ıbu 
ibeldemizde, felsefesinin inşa edildiği beldede, 
ıhakikaten Cumhuriyetin şan ve şerefi ile ilgili 
bir üniversite kurulsun» diyoruz; onun için ta
sarıda bu maddeyi kabul ederek huzurunuza ge
tirdik. Takdir Yüce Meclisinizindir; saylgılar 
su'narım muhterem arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
sayın Orhan Dengiz, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılını Kutlama 
kanun tasarısını konuşuyoruz. 

15 12 . 1972 0 : 2 

Cumhuriyetin varlığı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin varlığı ile başlanmıştır. Bu varlı
ğın temelleri Samsun'da atılmaya başlanmış, 
Erzurum'da perçinlenmiş, ıSlvasta' istikameti
ni bulmuş ve Ankara'da Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılması ile büyük mücadele baş
lamış ve büyük mücadeleden zaferle çıkan mil
letimiz 29 Teşrinievvel 1923'te Cumhuriyeti 
kurmuştur. 1973 yılının bu gününde Cumhu
riyetimiz 50 nci yılını ikmal edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
bulunan parlamenterlerin yaş vasatisi 45 ilâ 50 
arasındadır, belki 45'tir. 45 olunca veya 50>'de 
olsa, 50 olunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çatısı Cumhuriyet çatısı demek olur ki, 
bu, bizim övüneceğimiz bir hâdisedir. 1923 
yılından beri bu çatı altında Devletimizi, Bü
yük Atatürk'ün ifade buyurduğu muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkaracağız sözünü ta
hakkuk ettirmek için Türk Milletinin parlâ-
ımenterleri, mümessilleri bu çatı altında bütün 
gayretini göstermişlerdir. 

Cumhuriyet devri 50 yılda gittikçe geliş
miştir. Maddî ve manevî mânada gelişmiş ve 
yükselmiştir. Maddî mânadaki gelişmeler bu
gün Türkiye'de gözle görülür, elle tutulur hale 
gelmiştir ve hakikaten Milletimizin ve. Devleti
mizin iftihar edeceği bir seviyeye gelmiştir. 
Komşularımızın ve uzak memleketlerin gıpta 
edeceği bir memleket seviyesine gelmiş ve gel
mektedir. Bugün Türkiye artık geri kalmış 
bir memleket damgasından kurtulmuş, geliş
mekte bulunan, gelişmiş memleketlere yaklaş
mış bulunan bir memleket haline gelmiştir. Bu, 
Cumhuriyetin getirdiği nimetlerle olmuştur. 
Cumhuriyetin getirdiği birinci nimet; parla
menter sistem ve (arkamızda yazılan) «Kayıt
sız şartsız millet hâkimiyetine dayanan bir var
lığın neticesi, meydana gelen nimetlerdir. 

Bugün Türkiye'de artık kapalı bir yer kal
mamıştır. 1950 yılında Kiğı'dafci ortaokula bir 
öğretmenin 4 ay gidemediğini ve Elâzığ'da va
zifesine devam .ettiğini söylersem, 22 yıl için
de dahi Türkiye'nin ne halden ne hale gelmiş 
olduğunun bir misalini vermiş olurum. 

Bugün Türkiye'de her köye gidilir bir yol 
ve her köyün hiç olmazsa içilir bir suyu ve her 
köyün bir okulu vardır. Bugün şunu iftihar
la söyleyebiliriz ki, Türkiye'de okuma çağında 
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bulunan ilkokul çocuklarının % 98'i okula git
mektedir. 

Bendeniz konuşmamın bu noktasına gelin
ce, herkesin yanlış bilip, yanlış binalar yap
tığı bir fikri burada açıklamak istiyorum. Tür
kiye'de okuma - yazma bilenlerin adedi gittik
çe fazlalaşmaktadır. Türkiye Cutoıhuriyeti Hü
kümetleri, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümet-
'lerinin Millî Eğitim bakanları bu mevzuda bir 
katkıda bulunamamışlardır diye sık sık ortaya 
atılan ve Cumhuriyeti ve Millî Eğitimi kötüle
mek isteyenlere karşı söyleyeceğim bir tek söz 
vardır. Oda, okuma çağındaki çocukların % 
98'inin okul çatısı altında bulunduğudur. Bu, 
Cumhuriyet Hükümetlerinin bir başarısıdır. 
Ama bunun yanında binde 30 nispetinde artan 
nüfusun yetişkinleri okutaımaımak gibi Devle
ti bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakmış olması, 
Cumhuriyeti hiç bir zaman bu vazifeyi yapma
mış anlamına getirmez. 

Yüzde yüze ulaştığı andan itibaren bundan 
böyle okuma - yazma bilenlerin sayısının gitik-
çe ve süratle yükseleceği meydandadır. Bu da, 
50 yıllık Cumhuriyet temelinin ne kadar sağ
lam ve süratli atılmış olmasının bir neticesidir. 

Bugün artık 2 bin nüfusu aşkın olan yerle
rimizde de ortaokul vardır. Çocukluğumu ha
tırlıyorum; Uşak 1953 yılında 17 bin nüfuslu 
bir kasaba idi. Bir ortaokul vardı ve bu okul
da 150 öğrenci bulunuyordu. Bugün Uşak'da 
bir lise, 4 tane ortaokul, bir ticaret lisesi, bir 
sağlık koleji, bir öğretmen okulu, bir okul, bir 
okul, bir okul daha ve 150 kişilik ortaokul se
viyesinin yaşının üstündeki çocukların miktarı 
bugün 9 500'dür. 

Bu, Cumhuriyetimizin en uç noktalarda da
hi ne kadar memleketimize büyük hizmetler 
yaptığının bir ifadesidir. Büyük Atatürk 50 nei 
yılda birçok eksikliklerimiz olmakla beraber, 
gittikçe hızlanan bir tempo ile Devletimizin 
gelişmekte olduğunu bilerek rahat uyumaya de
vam edecektir. 

Şimdi, kanun tasarısı Hükümetten sevk edil
dikten sonra birtakım değişikliklere uğramış
tır. Değişiklikler şüphesiz Büyük Meclisin bu
rada yapacağı yeni değişiklik ve belki aynen 
kabulleriyle kanunlaşacaktır. Yapılan deği
şiklikler doğrudur. Devletimizin gelişmesi, 
maddî ve manevî yönde bilhassa 50 nci yıldönü

münde gayet tabiî olarak elden geçirilecek ve 
en uygun, Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriye
timizin varlığına en çok uyan şekilde bir ça
lışma yoluna girileeek ve o şekilde kutlana
caktır. 

Bu ilkokul yapımı, üniversite açımı, anıt 
dikimi ve Cumhuriyetle ilgili biraz önce de
ğerli arkadaşımın burada ifade ettiği madde 
metnine sadık kalınarak ve onun tam mânası
nı tahakkuk ettirecek şekilde faaliyetler gös
terilmesine hasredilmiştir. 

Üniversitenin nerede açılması meselesi mev-
zuubahis olunca, sayın arkadaşlarım. Sayın 
Yulmaz'ın sözüne iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Yalnız Türkiye'de Cumhuriyeti en küçük 
zerresine kadar duymayan, hissetmeyen, ya
şamayan, onun uğrunda canını feda etmeyen 
hiç bir yerimiz yoktur. Sivas'ın hakkı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinim Meclis temelle
rinin atılması doiayısıyle büyüktür, ama, onun 
büyük hakkı kadar, daha büyük hak sahibi 
oılanlar da Türkiye Cumhuriyetinin hudutları 
içerisinde mevcuttur. 

Bu bakımdan, burada bir hata, bir ter
cih yapmamaya dikkat edilmesini bilhassa gön
lüm çok arzu etmektedir. Bu tercih çok zor 
olacaktır. Bu tercihte, herkesin tercih hakkı 
vardır, bunu ihmal etmek mümkün değildir. 
Yalnız burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 
1965'te Adalet Partisi iktidara geldikten son
ra Millî Eğitim Bakanlığında, Türkiye'de 10 
yüksek okulun açılması hakkında bir çalışma 
yapılmıştır. Üniversitelerarası yapılan bu ça
lışma üç defa tekrar edilmiş, bir rapor hazır
lanmış ve bir kanun tasarısı da hazırlanmıştır. 

O tarihten bu tarihe kadar yıllar geçmiş, bu 
üniversitelerin açılma yerlerinin bâzılarında 
mevcut üniversitelerimiz fakülte açmak suretiy
le üniversitenin nüvelerini atmışlardır. Hükü
metin bu kanundan istifade ederek esasen ma
lûm olan üniversite açılacak yerler bellidir. 
Teknik bakımdan, teknik bakımından ve ne
ticesi bakımından malûm olan. yerlerin tekrar 
ele. alınması ve bu maddenin içerisine bir baş
langıç, bir ikaz, bir istikamet verme mahiye
tinde olduğu için, yalnız bir yerin değil, bir
kaç yerin adının konmak suretiyle Hükümetin 
üniversitelerle işbirliği yaparak bu istikamet
te bir çalışma yapmasının faydalı olacağına 
kani bulunuyorum. 
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Grubum adına bilhassa bu istikamette bir 
önergemiz olabilir, bu şekilde bir çalışma ya
pılmasının lüzumlu olduğunu ifade etmek isti
yorum. 

Sayın arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün 10ı 
neu yılda söylediği Nutkun cümlelerini daha 
Türkiye Cumhuriyeti yalnız 10 yıllar değil, 50 
yılları geride bırakmak suretiyle nice nice yıl
lar Cumhuriyeti «Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir» sözü altında devam ettirmeye ka
rarlıdır. Milletimizin bu büyük temelin üstün
de çok büyük bir Devletin, Büyük Atatürk'ün 
sözüne uygun olarak «Batı medeniyeti seviye
sinin üstüne çıkaracağız» şeklindeki sözünün 
yerine geleceğine inanarak sözlerimi bitiriyor; 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, tereddütü-
nüz var galiba, izah edeyim. 

Sayın Orhan Dengiz grup adına söz istedik
leri için 6 ncı üye olarak kendilerine tercihan 
söz vermemi İçtüzük emrediyor. Bu sebeple 
sizin hakkınızı istimal edemedim. Ben keyfi
yeti bileceğiniz için izah ihtiyacını duymamış
tım. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Grup adına söz aldığını tahmin etmedim. 

BAŞKAN — Tahmin edemediniz, öyleyse 
arz ederim. 

Kifayeti okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler yeter

lidir. Kifayeti arz ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde söz iste
yenler?... Sayın Buldanlı, Sayın Gaydalı. 

Buyurun Sayın Gaydalı. 

ÂBİDIN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyetimizin 50 nci kutlama yılı mü
nasebetiyle ele alınmış olan bu kanun üzerin
de ariz - amik bütün arkadaşların konuşma 
arzuları vardır. Bu bakımdan yeterlik öner
gesinin reddini talep ediyorum. Bu suretle 
bir çok noksanlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve ar
zularımızı Cumhuriyet çocuğu olarak dile getir
miş olacağız. 

Sayın Özdenoğlu özet olarak gayet vazıh 
bir şekilde açıkladılar. Biz Cumhuriyetin 50 nci 
yılında neyi kutlayacağız? 

Karşı taraftan Sayın Komisyon Başkanı bu
yurdular ki : «Devlet otoritesi için her şey har
canır». Evet, doğru. Devlet otoritesi için, 
Devletimizin her şeyi için canımızı da feda ede
riz. Cumhuriyetin 50 nci yılında memleketin 
bâzı beldelerinde millet açtır arkadaşlar. 

Size bir misal arz edeyim: Bitlis 20 000 nü
fusludur. 3 000 nüfus açtır, işsizdir ve bu
günden itibaren kış uykusuna yatmıştır. Çün
kü, Cumhuriyetin tek bir bacası yoktur. 

Tatvan 20 000 nüfusludur, 5 000 nüfusu 
açtır. Cumhuriyetin 50 nci yılında ben bunlar 
için ekmek istiyorum arkadaşlar. 

Doğu'nun geri kalmış 22 beldesi var. Bu
nu Hükümet kabul etmiş; fakat ne yapmıştır? 
Doğu'nun kalkınabilmesi için,. Doğu'daki 22 
vilâyetin kalkınabilmesi için Meclis Araştırma
sı yapıldı. Bu rapor henüz ortada yok. Bu ra
porlar gelsin, incelensin; Cumhuriyet çocuk
larının nelerle karşı karşıya olduğu Cumhuri
yetin 50 nci yılında ispatlansın. 

Bu bakımlardan önergenin aleyhindeyim. 
Lütfen kabul buyurmayınız, arkadaşlarım 
dertlerini sıralasınlar. 

Hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Yeterliği tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Maddeılere geçilmesi hususunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..; Kâ -
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Cumhuriyetin iftâmnuı Elünoi YıMönıümMiıı 
Kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinin El

linci Yıldönümü, bu kanun esasları içinde kut
lanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?... Yok. Değişiklik öner
gesi yok. 

Birinci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — «Cumhuriyetin Ellinci Yıldö
nümünün Kutlama Programı» Bakanlar Kuru
lunca teşkil edilecek «50 nci Yıl Kutlama Yük
sek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

— 332 — 



M. Meclisi B : 21 15 . 12 . 1972 O : 2 

Program, (Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil
letindir) düsturunu varlığına hayat kaynağı 
yapan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile 
birlikte insan hak ve hürriyetlerine dayalı mil
lî, demokratik, lâik ve sosyal b'ir hukuk Dev
letlinin doğuş ve gelişmesini; Atatürk inkılâp
larının millî hayatımızdaki önemli rolünü, mo
dern Türk Devletinin Dünya milletleri arasın
daki yerini; insan hak ve hürriyetlerini, geliş
tirme ve koruma azmim; «Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh» ülküsüne bağlılığını; Türk Milletinin, 
bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada, 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
ve ülküler etrafında toplanış gerekliliğini ve 
bunun faj^dalarmı bütün imkânlardan yarar
lanarak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve 
kavratmak amacını gütmelidir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, 1 nei paragrafın 8 nei satırında «Türk 
Devletinin» ibaresi vardır. «Türkiye Devleti1» 
diye okundu. «Türkiye» mi, Türk Devleti» mi? 

BAŞKAN — Tamam efendim, beyanınız 
doğru «Türk Devletinin» olacak. 
Sayın Başer buyurunuz, söz istemiştiniz. Bi

raz evvel alman kısıtlama kararını hatırlat
mak isterim: Kişiler adına 5 dakika, gruplar 
adına 4 0 dakika ile konuşmalar kısıtlanmıştır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyetin 50 nei yıldönümünü kutlamak 
için bu kanun tasarısı Yüce Meclise gelmiştir. 
Atatürk Cumhuriyet idaresini seçmiştir. El
bette ki bunun büyük bir mânası vardı. Çün
kü Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir; yani halk, kendi iradesini, kendi 
düşüncesini ancak Cumhuriyette bulabilir. Aris
tokrasi, oligarşi ve istibdat idarelerini Atatürk 
hiç bir zaman seçmemiş ve tercih etmemiştir. 
Tabiî ki demokrasinin Cumhuriyet şeklinde 
prensip fazilettir. Fazilet eşitlik ve vatan sev
gilidir. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra 
Türk gençliğine emanet etmiştir, fakat görüyo
ruz ki, 50 nei yıldönümüne yaklaşırken bir kı
sım anarşist gençler Atatürk'ün zorluklarla 
kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti yıkmak için 
Örfî İdare Mahkemelerinde hesap vermektedir
ler. Bu da 50 nei yıl için üzücü b'ir olaydır. 
Gençlerimizin bir kısmını anarj i yolunda, Cum

huriyetten başka, istibdat idaresi veya komünist 
idare arar şekilde görmemiz elbetteki üzüntü
yü muciptir. 

Bu bakımdan Türk Milletinin hürriyetini , 

gaspetmek, Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi 
ortadan kaldırmak isteyen kim. olursa olsun, 
Türk Milleti olarak bunun karşısına el birli
ğiyle çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. 
5Q nei yıldönümü yurdun her yerinde elbette ki 
büyük şenliklerle kutlanacaktır; Cumhuriyetin, 
demokrasinin yaşaması için partilerimize, va
tandaşlarımıza, gençliğe üyük vazifeler düş
mektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Huzurunuzda insanlık idealinin âşık ve müm
taz siması eşsiz kahraman Atatürk'ün 1919 yı
lında Cumhuriyetin temellerini atmak gayesiy
le ve bir imparatorluğu yıkmak azim ve irade
siyle ayak bastığı Samsunda Dünyaya gelmiş 
Cumhuriyetin çocuğu olarak konuşuyorum. 

2 nei madde 9 Temmuz 1961 Anayasasının 
içerisinde mündemiç bâzı maddelerin ve diba
cenin _bâzı fıkralarını almak suretiyle tedvin 
ledilmiş ve bu maddeye ve bu kanuna Cumhuri
yetin ve kurucusunun ağırlığını, damgasını, 
eserini basmak ve bunu bütün Dünyaya 35 
milyon insanın sesini duyurmak için kaleme alın
mıştır. Bu madde, bu kanunun ruhu ve bel
kemiğidir. Bu maddeyi tedvin edenler madde 
ile ne diyor, 50 nei Yılı Kutlama Yüksek Ku
rulu tarafından bu kanunun hükümleri yerine 
getirilir. Bu kanunda, 50 nei Yılı Kutlama 
Yüksek Kurulu, demek, yetmez. Bunun daha 
küçük ve parçalı kurulları ve teşekkülleri var
dır. Bu kanunu küçümsemek veya bu kanu
nun herhangi bir şey getirmediğini söylemek, 
haksızlık olmasar dahi huzursuzluk getirir. Çün
kü bütün illerimizde, 67 ilde ve ona bağlı yüz
lerce ilçede bu kanun daha Meclisten geçme
den, Komisyonda görüşülmesine başlandığı 
günlerden bugüne dek ve ıbundan sonra, Bayra
mın geleceği güne kadar valisi ile bütiün sorum-
lulanyle bu kanunun getirdiklerini ve getire
ceklerini, düşünülenleri ve düşünülmesi icap 
(edenleri plânlamak suretiyle Cumhuriyetin 50 
nei yılını bütün Dünya önünde bütün azametiy-
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le ve ağırlığı ile milletine lâyık bir şekilde kut
lamanın hazırlıkları içerisindedir. Bu hazırlık
lara bu kanunun öngörmüş olduğu maddî im
kânların dışında, illerimizin ve ilçelerimizin 
'kendi maddî ve manevî imkânları da eklendi
ği takdirde bu kanunun bu maddesinin ağırlı
ğını anlamamak mümkün değildir. 

Binaenaleyh, «öyle bir kanuna lüzum yok
tur» diyen arkadaşlarımız bilmelidirler ki, bir 
millet zaman zaman varlığını yaşamalı, hatır
lamalı ve gelecek nesillere günlerin ve zaman
ların ehemmiyetini intikal ettirmelidir. Bu ka
nun bunu da taşımaktadır. Keza bu kanun, 
Anayasanın dibacesinde söylendiği gibi, «milli 
demokratik, lâik, sosyal bir hukuk Devletinin 
bütün prensiplerini, bütün duygularını, bütün 
ağırlığını, bütün imkânlarını da milletinin önü
ne koymaktadır. Dünya milletleri önünde ve 
Türkiye'nin bugün birçok yerlerde münakaşası 
yapılan durumunu hissetirmekte ve yaşatmak 
için yine hükümler getirmektedir. Bu madde
nin ışığı altında, memleiketin dört bir tarafın
da bu duygu, düşünce ve bu fikirler dalga, dal
ga yayıldığı zaman Türk Milleti yeni baştan 
bir silkinme ve uyanma ve gelecek ikinci 50 nci 
yılı hatırlamak ve bunun heyecanını yaşamak 
duygusu ile başbaşa, karşı karşıya kalacak ve 
bu mutluluğu duyacaktır. Bu kanun bunları 
da getir inektedir. 

Sonra, bu kanun yine Anayasanın bir mad
desinde ve dibacesinde «Yurtta sulh, Cihanda 
sulh» ilkesini bir defa daha memleket sathın
da terennüm ettirmek suretiyle Türk Milletinin, 
hiç kimsenin varlığında, Cumhuriyetinde, Dev
letinde ve topraklarında gözü olmadığın!, fa
kat bunun karşısında kimsenin de bu toprak
larda gözü olmamasını bir defa daha terennüm 
etmek suretiyle, haykırmak suretiyle, şahlanma 
imkânını verecektir. 

Binaenaleyh, bu kanunun getirdiıklerini ve 
getireceklerini hafife almak veya küçük gör
mek mümkün değildir. Az görmek mümkün
dür, az görmek mümkündür, fakat hafife al
mak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim, 
Sayın Kılıç, 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Evet, Sayın 
Başkanım, zamanım tahdit edildiği için, bağ
lamak mecburiyetindeyim ve söylemek istiyo

rum ki, Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünde 
böyle bir kanunun çıkarılmasına ve bu kanu
nun getirdikleriyle beraber millî duygu ve dü
şüncelerimizi bütün Dünya önünde haykırma
mızın zamanı olduğu kanaatindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım, Cumhu
riyetin 50 nci yılı nedeniyle hazırlanmış olan 
bu kanun tasarısı üzerinde, elbette «iyi hazır
lanmıştır,» denecek noktalar yoktur. Ama bil
hassa bu 2 nci maddede sıralanan konular hak
kında, sıralanan konuların bugün Türkiye'de 
gerçekleşip greçekleşmediğini, mevcut olup ol
madığını düşünmek zorundayız. 

Şairin dediği gibi, «Keler çeknuedik bu va
tan için» diyor. «Kimimiz şarkı söyledik, ki
mimiz nutuk attık.» Biz gerek milletvekilleri 
olarak, Parlâmento üyeleri olarak, vatandaş 
olarak, Devlet memurları olarak hepimiz bu 
denli kürsülere çıktığımız zaman alabildiğine, 
dilimizin döndüğü kadar, içimizden geldiği gi
bi, duyduğumuz ölçüde nutuk çekiyoruz. Ama 
memleket sathında yapılan işlere göz attığımız 
zaman, 50 nci yılda geriye dönüp baktığımız 
zaman, hâlâ büyük Atatürk'ün, büyük şevk 
ve heyecanla başladığı işlerin bir arpa boyu 
ileriye gitmediğini görüyoruz. Eğer biz 50 nci 
yıl içerisinde, 50 nci yılda Dünya devletleriy
le kendi ülkemizi mukayese ettiğimiz zaman 
50 yılda Avrupa ülkelerinin, demokratik ülke 
diye geçinen ülkelerin katettiği mesafe ile 
Türkiye'nin fcatettıtiği mıcsafeyi Atatürk dev
rindeki gelişme hızı ile bugünkünü mukayese 
ettiğimiz zaman çok gerilerde olduğumuzu görü
rüz. 

Demin bir arkadaşım, bir önerge nedeniy
le bahsetti: Bugün karşımızda «doğu sorunu» 
diye karşımızda bir sorun var. Binlerce insan, 
hâlâ Türkçe bilmiyor. Hâlâ mağara devrinde
ki insanlar gibi yaşıyor. Hâlâ her türlü ya
şantıdan yoksun, ama bizim içinde bulunduğu
muz şartlar ve koşullara elbette uygun değil. 
Biz parlak cümlelerle kanun tedvin etmekten 
ziyade, mevcut kanunlarımıza göre, halkın ya
şantısını, halkın iktisadî gelişmesini, Türk 
halkının mutluluğunu savunacak ve onu insan 
gibi yaşamak olanağına kavuşturacak tedbir
leri almak zorundayız, Bunun için herhangi 
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bir iktidarı şu veya bu partiyi suçlamıyorum. 
Bütün iktidarların günahı vardır. 

Bu kanuna «Yurtta sulh, Cihanda sulh» sö
zü alınmıştır. Cihandaki sulhu bırak bir ta
rafa hâlâ yurtta sulhu temin edebilmiş miyiz? 
Dün kardeş kardeşi vurmuştur, sokaklarda. 
Üniversite gençleri birbirine karşı silâh kul
lanmışlardır. O halde yurtta sulhu temin et
memişiz. Yurtta sulhu teımin etmediğimiz için
dir ki, iktisadî uçurum, vatandaşlar arasında 
alabildiğine genişlemiş olduğu içindir ki, işte 
Örfi İdare başımızda: 

«Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir» de
diğimiz halde, ordu bir ölçüde müdahale etme 
ihtiyacını duyuyor. Şu veya bu sebepten mü
dahale etme ihtiyacını duyuyor. O hailde önem
li olan... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bu 
nasıl konuşma? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Müsaade buyurun, ben konuşuyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Böy
le konuşma olur mu ? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Ben konuşuyorum, önemli olan kanun madde
lerinde... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Dik
katli konuşun. Bu kanunla ne alâkası var, ko
nuşmanızın ? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Hiç telâşlanmayın. 

Önemli olan kanun maddelerinde parlak 
cümleler ortaya getirmek değil, bunu tatbik 
ederek içinde bulunduğumuz ortamdan Türk 
Ulusunu kurtarmaktır. 

Eğitim sorunlarını ele aldığımız zaman, için
de bulunduğumuz durum belli. Hâlâ binlerce 
çocuk okula yazılamıyor. Hâlâ okuma - yaz
ma bilenler; üniversiteyi bitirenler işsiz aydın 
sürüsü halinde dolaşıyor. O halde «hiç kimse
yi suçlamıyorum» diyorum, ama bâzı arkadaş
lar nedense almıyor. Diyorum ki, «Meclis ola
rak biz bunlara çare bulmak ve parlak cümle
leri ve parlak nutukları bir tarafa bırakmak 
ve memleketin gerçeklerine eğilmek zorundayız.» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Akça, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL AKÇA (Manisa)1 — Çok muh- . 

terem Başkanım, saym arkadaşlar, 2 nci mad-
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dede bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve 
ülküler etrafında toplanma gerekliliğini ve bu
nun faydalarını bütün imkânlardan yararlana
rak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve kav
ratmak amacını güder. 

Aziz arkadaşlarım, şahsî görüşüm; bu ka
nunun her satırında Atatürk'ün ideali olan ve 
gerçekleşmesini ölünceye kadar, son nefesine 
kadar istediği ve muhafaza ettiği hür demokra
tik rejimin tahakkukunu görmekteyiz. Biraz 
sonra önümüzdeki sene, 1973'te 29 Ekim 1973'te 
Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlayacağız. 

Kanunun tümü üzerinde konuşan arkadaşla
rımızın değindiği açlık ve sefalet noktalarına 
harfiyen iştirak ediyorum. Ondan başka bütün 
imkânlardan yararlanarak içte ve dışta Cumhu
riyetin 50 nci yılında Türkiye Cumhuriyetinin 
vaziyetini de ortaya koymak bir Vicdan borcu
dur. 

Büyük Atatürk, Büyük Atatürk, her satı
rında Büyük Atatürk. Büyük Atatürk'ün nut
kundan bir pasaj okuyorum. 

«Bir Mecliste ekseriyette olan fırka, o Mec
liste hükümeti kurar. Ekalliyette olan bir fır
kanın Mecliste bir hükümet kurması asla tasav
vur edilemez Cumhuriyet rejiminde.» 

12 Mart muhtırası; ekseriyet partisi uzak
laştırılıyor, ondan sonra denemeler yapılıyor, 
her bildiride, her. konuşuşta «12 Mart muhtıra
sının ışığı altında iş görülecektir.» ondan sonra 
nihayet buraya bir. kanun gelecek, Anayasa ta
dili, Hükümetin Silâhlı Kuvvetlerle arasındaki 
irtibat derecesi belli değil, o itibarla tekrar bu 
Meclise bir Silâhlı Kuvvetler Komuta Konseyi
nin bildirisi. 

Muhterem arkadaşlarım, işin bir maddî ta
rafı var, bir psikolojik tarafı var, bir de Cum
huriyet anlayış şekli var. Bütün ümidettiğimiz 
ve ümidetmek istediğimiz şey şu ki; 50 nci yı
lın bu ortamdan çıkılmış bir vaziyette kutlan
ması. 50 nci yılın hakikaten şu arkamızda ya
zılı olduğu gibi, hâkimiyetin bilâkaydü şart mil
lette olmasının idraki içine bütün kuruluşların 
girmiş olması, böyle bir zeminin hazırlanarak 
50 nci yılın kutlanmasını arzu ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 

KADRİ EROGAN (Sivas) — Grup adma 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
buyurun Sayın Erogan. 

D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROGAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

On ay sonra Allah izin verirse Cumhuriyeti
mizin 50 nci yılını idrak edeceğiz. Bu, milletçe 
övüneceğimiz, Devlet olarak iftihar duyacağı
mız büyük siyasî tarihî'bir vakıa. Hakikaten ne 
kadar övünsek az. Ve bu günün azametini ol
duğu gibi görebilmek için çok kısa da olsa, 
cümlenizin malûmu da olsa bir, iki cümle ile 
«Nereden başladık Cumhuriyete geldik» diye 
bir, iki cümle ile - zaten vaktim de yok, rahat
sız etmek de istemiyorum - arz etmek istiyo
rum. 

Bugünkü geçer tâbirle «Lider Devlet» ola
rak Osmanlı İmparatorluğu, en az 300 sene (Bu
gün Amerikalılarda olduğu gibi 15, 20, 30 sene
lik lider devletlik değil, 300 sene) üç kıtada 
hüküm ferma olduktan sonra kendi öz toprak
larında dahi yaşama hakkı kaldırılmak kasdıy-
le, hürriyeti yok edilmek kasdıyle Sevr Mua
hedesi, meşhur tabiriyle «paçavrası», Devletin 
başı tarafından kabul edilmiş olsa bile, yüzlerce 
sene hür yaşamış Türk insanı tarafından evve
lâ reaksiyon görmüş ve arkasından Türk Mil
letinin hürriyet aşkına ve devletinin hiç bir za
man başka devletler tarafından istilâsını haz
metmediğini bilen Büyük Türk evlâdı Atatürk, 
Türk Milletinin bu istiklâl şuurunu şahlandır
mış, muhali mümkün kılmış, ordusuz, devletsiz, 
milletle birlikte devlet olarak, milletin iradesi 
ve gücüne dayanarak zafere ulaşmış ve İstiklâl 
Savaşını kazanmış. 

Yani, bumda işin özü ve ruhu; 600 sene hü
küm fenma olan «iradeî seniye» yi bir tarafa 
iterek vefalı Türk Milletinin sinesine sığınıp 
imdei «millîye» yi hâlktim kılmıştır. Zaferin dı
şındaki mânıevî özü budur. Ve onun için «Hâki
miyet bilâkaydü şart Milletindir.» diyor. Bu ye
ni terim onu tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyo
rum, ben pek beğenımdyorum bunu. Kimler de
ğiştirmiş ne yapmış bilmem. «Hâkimiyet», hük
metme gücü «bilâikaydü şart Milletindir.» 

Bir parantez yapayım. Bu Meclis açıklığı za
man hu levha yoıktu, mücadele ile açtırdık, za
bıtlar vardır. Hâikiımiyeti millîye'yi böylesine di
line prensip yapan, tesihih yapan Atatürk, Ana-
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yasasının miaddosi olarak tescil ettirmiş: «Hâki
miyet bilâkaydü şarit Milletindir.» 

Padişah, zaten uzaklaştırılmış ve her Türk 
evlâdı bin padişah yapılmış. Kıymeti, kudreti 
burada. Bugün Millet, buna eğer fiilen sahip 
çıikmıyorsa, sizleri vekil tayin ettiği için, ona 
gölge düşünmemek için şu kürsüden yemin etti
ğinizi bilerek vebali günialıı siz de kabul ederek 
geride duruyor, belki sessiz duruyor; ama ho
murdanıyor. Buna düşten gölgenin her zerresin
den her milletvekili vebal içindedir. 

50 yıl geçmiş muhterean arkadaşlar. Benim 
tarizle, telmihle alâikam yok, ben cepheden ko
nuşan bir insaniim. Valktimiz yok şöyle veya böy
le izaha, 50 yıl geçmiş. Cumhuriyetin ilânından 
bu yana demokrasiyi de 25 senedir tatbik ediyo
ruz. Atatürk de bütün bu icraatını nutukta dile 
getiriyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor gün
lerce, sonunda diyor ki; Bu Cumhuriyeti Ey 
Türk Genci sana emanet ediyorum. 

Belki benıim haiz olduğum yaşadığım şart
lardan. da ağır şartlar içinde olabilirsin. Hiçbir 
Kaman çekinme, ne kadar ağır şart içinde olur
san ol, damarlarındaki asil kan mevcut. Ona is
tin a d/m her müşkülü yenebilirsin. 

Şimdi ben insaflarınıza sığınarak bir sual 
soruyorum. 50 yıl sonra, Türk gençlerinden cü
zi bir kışımı da olsa Oumhu niyetlin ne taraf nida
dır? Bağrına mı basmış, karşısına mı almış! Ve 
şu gün de Türkiye Cumihuriyeti Türk Siyasî ta
rihi, Türk idarî tarihi yönünden emanet edilen 
gençlikle Cumhuriyet ne vaziyettedir? Mücade
le ve muharebe halindeyiz muhterem arkadaş
lar. Bunun vebali kısım kısım büyük veya kü
çük - yıllardan beri bizde milletvekilliği yaptık -
hepimizin üzerindedir. 50 yıldan beri idealist, 
Cumhuriyete âşık, demokrasiye âşık bir genç
lik yetiştireımemişiz. Sıkıyönetim komutanları
nın ilân ettiği üzere iki kolordu donatacak ka
dar •silâh.ve cephane bulundu yalnız 11 vilâyet
te. İki kolordu bir ordu yapar; böylesime bir mü
cadele halindeyiz. 

flor vatanperver insan, her demokrasiye âşık 
insan, hele hele Yüce Meclisi Millet namına bu
rada temsil eden muhterem üyeler ve vazifeli 
hükümetler ve bütün demokratıilk müesseseler 
bundan bir gün evvel kurtulmak mecburiyetin
deyiz. Bu çabamız, her vatanperver insanın ça
bası. Biz Demokratik Parti olarak, hiç olmazsa 
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diyoruz, geçecek on ay zarfında bu büyük kutsî 
emaneti, hâkimiyetin bilâJkaydü şart millette ol
duğunun yalnız Türk vatandaşlarına değil, men
subu olmalktan iftihar duyduğumuz Avrupa Par-
lâtmentoları Birliğinde de aynı kanaati, aynı 
inancı meydana getirecek: bir te>mizl'e<me ameli
yesine girmedikçe, Cumhuriyetin 50 nci yılını 
'kemaliyle kutlayanlayız muhterem arkadaşlar. 

Öylesine büyük bir çaba göstermek mecburi
yetindeyiz İd, Cumhuriyete düşman olmuş, dev
leti ve milleti bölmıeye ve yı'kmaya azmıetnıiş in
sanların tereddütsüz kanunî cezaları verilme
lidir. Sıkıyönetimi böylesine desteklemeye mec
buruz. Tereddüte sevk etmdkte hie kimsenin 
hakiki yoktur. 

Sağ elimizle Gezmiş'in idamına karar verip, 
sol eli/mizde aldığımız tezkereyle, devrin Başba
kanı, ben idamları şimdilik durdurdum, buz do
labına koydum, dipfrize koydum diye havaala
nında beyanat verirse, bu işler çabuk çaibu'k bit
mez. 

BAŞKAN — Süreniz dolma/k üzeredir. 

KADRİ EROÖAN (.Devamla) — 50 tane 20 
yaşındaki talebenin ipini çekeceğime, 10 tane 
profesörün, suçlu, yüzdeyüz suçlu ha, katiyen 
haksız, adaletsiz birşey düş/ünmüyoruım, ipini 
çekersiniz bu iş biter. On ay kalmıştır muhte
rem arkadaşlar. On ay zarfında 50 nci yılını 
kutladığımız Büyük Cumhuriyetimizin düşman
ları kalmamalıdır. 

Bir de tavsiyemiz var: Büyük Millietimizin 
iradecinden, sevgisinden hiç kimse bir üzüntü 
duymamalıdır. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen. 

KADRİ EROGAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Duymamalıdır muhterem arkadaşlarım. Bir 
devrin siyasetiyle, bir devrin icraatı ile kendi
sini karara bağlatmış kişilerin, yaş vasatisi 66 
olan insanlarını 60 kişiden endişe değil, eğer on
ların icraatından dolayı milyonlarca insanın 
sevgisi devam ediyorsa, onu takdir etmek lâ
zım. 

Aziz milletimize hizmet etmek isteyen kuru
luşlar, teşekküller kim olursa olsun, büyük mil
letinin vefasına ve kadirşinaslığına güvensin. 
Ondan bir endişesi olmasın. Böyle kucaklanır
sak Cumhuriyet Bayramını gururla, büyük bir 
sürür içerisinde tesit edebileceğiz. 

Bu inançla, bu samimî neticenin istihsali 
kanaati ile Demokratik Parti Grubu adına say
gılar arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Bir öneri var, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci bendin
deki «düsturunu» kelimesinin .«ilkesini»1 şeklin
de değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — Saym Komisyon, önergeyi tet
kik ettiniz mi, bilmiyorum; ikinci bendim ikin
ci satırında, parantezden sonra, «düsturunu» 
sözü var, o «ilkesi» şeklinde düzeltilsin der, 
önerge sahibi. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Bir fark 
yok Sayın Başkan. Düstur da aynı şey, ilke de 
aynı şey. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İs
tanbul) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon, sonuç olarak 
katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Takdire bıra
kıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir fark olmadığını beyan edi
yorlar. Önerge sahibi olarak bir beyanınız var 
mı Sayın Özdenoğlu? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, Türkçeye maiolduğu için, ilke kelime
sinin kullanılması daha uygun olur. 

BAŞKAN — Sadece yeni terim olması itiba
riyle kullanılmasını istiyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
kullanılan düstur kelimesi tamamen Anayasa
dan alınmıştır. 

BAŞKAN — Netice itibariyle katılmıyorsu
nuz, öyle mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) —Eve t . 

BAŞKAN — Komisyonun beyanını dinledi
niz. Önergeyi okuttum. 
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Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. , 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Matlap kaldı 
iSaym Başkan. 

BAŞKAN — Matlap konusunda bize bir tek
lif gelmedi Sayın Aygün. Hükümet teklifinde, 
«Kutlama programı» denmiş matlap olarak. Kut
lama programının bu madde matlabırida kulla-
nılmasunda bir zaruret görüyorsanız, tetkik 
edin. Teklif şeklinde intikal ettirmeniz iktiza 
eder. Şu ana kadar gedmiş bir teklif yok. O iti
barla maddeyi oylattık, bitti. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Peki Sayın 
Başkan. 

Madde 3. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
münün kutlanması, hazırlanacak programa gö
re 26 Ekim 1973 günü saat 13'te başlar ve 30 
Ekim 1973 günü saat 24,00'te soma erer. 

BAŞKAN— Söz isteyen sayın üye?.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ko

misyondan bir hususu soracağım. 
Mevcut kanunlarımıza göre, kutlama, yani 

Cumhuriyet Bayramı 27 Ekimde başlar, 28 ve 
'29 Ekim günleri devam ederdi. 

Burada 26 Ekim denilmiş olduğuna göre, 
26'sı bu kanunla resmî tatil günü olarak mı dü
şünülüyor, yoksa mevcut kanunlarımızın mütad 
tatil günleri aynen devam edecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bu özel bir ka
nun. Yalnız Cumhuriyetin 50 nci yılma mahsus 
bir uygulama şeklini tfayin ediyor. 

Komisyonun ayrı bir beyanı var mı efen
dim:? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
dikkat buyurulursa anlamı açıkça tatil demi
yor, törenin başlayacağını ifade ediyor. Zaten 
resmî tatillere dair kanun ayrı bir kanundur. 

BAŞKAN — Onun hükümleri baki yani? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Peki. 
'Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi tas

viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
mü .münasebetiyle, 1973 yılı içinde : 

a) Yurdun her tarafında konferans, kong
re, seminerler ve festivaller tertibi; kitap, bro
şür, film ve öğretici malzeme yayını; madal
ya, pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ile sair hu
suslar ayrıca programlanır. 

:b) Okulu olmayan köylerde program dışı 
200 tane ilkokul yaptırılarak, 29 Ekim' 1973'te 
Cumhuriyet ilkokulları olarak açılması hazır
lıkları ikmal edilir. 

c) Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 
bulunmayan ve Cumhuriyetin temlelini attığımız 
Sivas ilimizde yeni bir üniversitenin kuruluş 
hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar ikmal 
edilecektir. 

d) İzmir'de yapılmakta olan 9 Eylül Kur
tuluş Zafer Anıtının tamamlanması sağlanır. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum' : 

Sayın Şevket D'oğan, Sayın Enver Akova, 
Sayın Orhan Birgit, Sayın Şinasi Özdenoğlu, 
Sayın Bahattin Uzunoğlu, Sayın Tufan Doğan 
Avşargil, Sayın Salih Aygün, Sayın Baha Mü-
derrisoğlu, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Ze
kiye Gülsen, Sayın Orhan Daut, Saym Hüse
yin Özalp, Saym Naim'e İkbal Tokgöz. 

Listede ismi olmayıpta başka söz isteyen sa
yın üye?.. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben de söz is
tiyorum. 

KADRİ EROGAN (Sivas) — Grup adına 
söz istiyorum:. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ero-
gan, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA KABDİ EROGAN 
(İSivas) — Saym Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Söz isteyen arkadaşların listesinden de an
laşıldığı veçhile bu maddeye birçok arkadaşlar 
büyük alâka gösteriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hem kim çıkar da 
bu kürsüden Cumhuriyetin 50 nci yılı münase
betiyle kendi vilâyetine bir üniversite isterse, 
bunu samimiyetle kabul etmeVnek, reddetmek 
mümkün değildir. Böylesine ulvî, böylesine 
kutsi bir hizmet talebinde bulunmak elbetteki 
takdirle ve tasviple karşılanır. Ancak, eski tâ
birle ehemmi mühimme tercih etmek yönünden, 
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kafalarda bir tereddüt, bir istifham, doğabilir. 
Acaba hakikaten böyle kutsî bir günün hâtıra
sı olarak bir üniversite yapılacaksa kurulacak
sa bu hangi vilâyetimizde kurulmalıdır, -hangi 
vilâyete öncelik verilmelidir? 

Şimdi mufhterem arkadaşlarım, arz ettim; 
bunu talebetmek çok tabiî bir harekettir. Ben
deniz hadiseyi şöyle alıyorum muhterem arka
daşlarım, dikkatlerinize ve insaflarınıza arz 
ediyorum. Üniversite kuruluşu 90 nci yıl müna
sebetiyle oluyor. Bu üniversite kuruluşu, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle oluyor. 
Cumhuriyetle bağlı, Cumhuriyetin başlamasıy
la, kuruluşuyle, ' icraatıyle biraz illiyeti va,r, 
alâkası var. 'E, bu zinciri, bu halkayı tetkik 
edersek, biraz gözlerinizin önüne getirin, büyük 
Türk evlâdı Atatürk, büyük bir ümitle Sam
sun'a çıkıyor. Bu bir ümit, bir istek, bir arzu, 
bir ideal, bir heyecan. Atatürk'ün Samsun'a 
ayak basması, o büyük Türk evlâdının bu mil
leti kurtarmak için bir hayali, bir isteği, bir 
ideali. Bu istek ve ideal Erzurum'da şekilleni
yor. istirham ediyorum, vicdanlarınıza ve dik
katlerinize arz ediyorum; Sivas'ın milletvekili
yim ama ben Sivas'lı değilim, yüzde yüz de 
tarafgirime konuştuğumu bu 12 seneden beri, 
yaihut böyle bür şeyde konuştuğumu, arkadaş
larım söyleyemez. Ben insaf ile mutlak bir ta
rafsızlıkla arz ediyorum. 

IBüyük Türk evlâdı Atatürk'ün Samsun'a 
çıkışı bir ümit, bir hayal, bir istek. Erzurum' 
da bu şekilleniyor ama, muhterem arkadaşlar 
'Sivas'ta bu karara bağlanıyor. Mandater bir 
devlet mi, hürriyetten vazgeçmek mi, yoksa «ya 
istiklâl ya ölüm» diye milletin mukadderatına 
karar vermek mi? İşte muhterem arkadaşla
rım, günlerce konuşulduktan sonra bütün tek
lifler bir tarafa itiliyor, ya istiklâl ya ölüm 
diye Türkiye'nin her tarafından gelen halk 
temsilcileri, millet, millî irade kararını orada 
veriyor. Bu, Nutukta aynen böyledir, bunu 
değiştirmek mümkün değildir. Bu karar Anka
ra'da tatbik sahasına konuyor Afyon'da da 
harp sahasına konuyor, Dumlupınar'da süngü 
oluyor, izmir'de zafere ulaşıyor. Benim iman 
halindeki samimî kanaatim odur ki, bu istiklâl 
mücadelesi zincirinin en manalı halkası Sivas' 
tır. 

BAHATTlN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Samsun'dur Samsun. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Ben Sam
sun'a bir şey demiyorum, hele Samsunlulara 
hürmetim yerden göğe kadardır. Ama 'Sam
sun'da bir hayal olan, bir ümit olan, bir ışık 
olan bir mesele, Erzurum'da şekillenip Sivas' 
ta ya istiklâl ya ölüm diye milletin kararma 
bağlanıyor, Ankara'da tatbik sahasına konu
yor. Afyon - Dumlupınar'da sünigü oluyor, İz
mir'de zafer oluyor. Bu zincirin halkasının ma
nalı tarafı budur. Sonra arkadaşlarım, ben de
ğil, nur içinde yatsın bizzat Atatürk diyor ki, 
«Cumhuriyetin temelini biz burada attık.» Si
vas'a teşrif ederseniz yapılan o büyük heyke
linin altında aynen bu cümle var, «Gazi Mus
tafa Kemal» diyor; Nutuktan almışlar. Cum
huriyetin temelini... 

ılLYAJS KILIÇ (iSamsun) — Bizim heykelin 
altını da okuman lâzım. 

' K A D R İ E R O G A N (Devamla) — Efendim, 
Samsunlulara hürmetim var, beni lütfen din
lesinler, ben de zevkle kendilerini dinlerim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu, isim 
Cumhuriyetle ilgili olan tarafı. Ben başka bir 
yönünü arz ediyorum. 

Bendeniz birkaç yıl Sivas'ın valiliğini yap
tım. Devrin Başbakanı merhum Menderes Si
vas'a geldiği zaman kendisine bir büyük prog
ram verdik, istek gösteren 40 sayfalık bir 
rapor. Orada denildi ki, dedik ki, «764 sene ev
vel bir tıp fakültesi karşılığı olan Şifab/iye'-
ye yani bir tıp fakültesine sabip olan Sivas 
Menderes eliyle bir üniversite şehri olmak is
tiyor» dedik. Âbide yaşıyor orada. 726 sene 
evvel Şifahiye olarak isimlendirilen dev âbi
de, belki de harikalardan birisidir, Sivas'ta 
ayakta. Selçukilerin 726 sene evvel düşündük
leri bür şey, 600 sene Osmanlılar tarafından ih
mal edilmiş olabilir; 50 yıl Cumhuriyet dev
rinde ihmal edilmiş olaibilir. 1956 senesinde ve
rilen bu rapordan 16 yıl geçmiş oluyor muh
terem arkadaşlarım. O zaman tetkike alındı, 
26 Mayıs 19-56 tarihinde. 16 seneden beri Si
vas bunun hasretini çekmektedir. O zaman ne 
izmir'de ne Erzurum'da, ne Diyarbakır'da, ne 
efendim Edirne'de, ne benim efendim sevgili 
kardeşimin Adapazar'mda, ne Elâzığ'da ismi 
cismi yoktu. 

Sonra üçüncü bir mesele muhterem arka
daşlarım, ağırlığı olan bir hadise: 
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Sivas bugün Türkiye'nin, yüz ölçümü ba
kımından, üçün,cü vilâyetidir. Kionya, Anka
ra, Sivas. 800 000 nüfusu vardır. Merkezî bir 
beldedir; Orta Anadolunun göbeğinde tarihî 
bir belde. Birkaç defa payıtaıhtlık yapmış. 

Muhterem arkadaşlarım, ,Sivas, tek başına 
bir üniversiteyi besleyecek talebeyi ortaokul
larından. çıkarmaktadır. Kaldı ki, Tokat'ın, 
Amasya'nın, Kayseri'nıin, Yozigat'm, Elâzığ'ın 
ortasında, göbeğinde bir vilâyet; çok ihmal edil
miş bir beldemiz. 50 yıl geçmiş olmasına rağ
men bir yüksek okula sahip değil. Vilâyetleri 
büyük küçük diye tasniif yaparken sırf mad
dî yönden arz ediyorum, yanlış anlaşılmaksın 
istirham ederim ama, bugün Elâzığ'ınızda, Edir
ne'mizde, Adapazarı'nııızda üniversitenin fa
külteleri mevcut iken, 16 yıldan (beri mücadele
sini vermiş olduğu bu üniversite arzusunu muh
terem arkadaşlarım herhalde kıymazlar, bil
hassa Samsunlulardan istirham ediyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Sivas'lılar olarak 
biz bunu licadetmedik. Sizlere niyabeten vazi
fe gören Millî Eğitim Kjomisyonu Cumhuriye
tin 50 nci yılı armağanı olarak yüksek okulu 
olmayan bir vilâyetimizde 'bir yüksek okul açıl
sın demliş ve yine sizlere niyabeten vazife gö
reni ve daha Ibüyük sayıda üyesi bulunan, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin de dâhil bulundu
ğu Bütçe Karma Komisyonunda da bunun adı 
konmuş. Herhalde yanlış anlaşılmasın, bizim 
Türklük vasıflarımız pişmiş aşa soğuk su kat
maktan büyük bir memnuniyet duymaz. 

Ben öyle sanıyorum ki, Atatürk hayatta ol
saydı şöyle haykıracaktı: «Biz milletin kefeni
ni Sivas'ta yırttık, ecel ferlini biz Sivas'ta dök
tük.» 

Atatürk'ün Büyük Nutkunu okuyanlar ha
tırlayacaktır, idam kararı Sivas Valisine teb
liğ edilmiştir. Erzincan Valisi Ali Galip, Sivas 
Valisi Reşit Paşa'nm yanındadır, «Sen bu ge
len Gazi Mustafa IÇemall'in elini, ayağını bağ
layacaksın1;, Padişah efendimize teslim edecek
sin» demiştir. Uzun münakaşalar cereyan eder
ken Yıldızeli kazasından ikinci şifre gelmiştir. 
Devrin Sivas Valisi büyük Türk evlâdı Erzin
can Vadisine uzatıyor, «Buyur, Atatürk 40 Km. 
yakınımızda dır, gel gideılıim, beraber tevkif 
edelim.» diyor. Erzincan Valisi kaçıyor, Sivas 
Valisi gidip Atatürk'ü bağrına basıyor. 

Şayet, o vali bir hata içinde olup da bu idam 
fermanını infaz etmek üçin yeltenseydi mukad
derat ne olurdu? Demezini ki, Atatürk «Ben 
ecel terini burada döktüm, milletin kefenini1 

•burada yırttım, mukadderatı burada tayin et
tik, siz bugün 50 sene sonra kalkıyorsunuz, bir 
tek üniversite, bir mukaddes müessese isteni
yor, onu da Sivas'tan esirgiyorsunuz. Ben ca
nımı bağışlarım.» 

Atatürk hayatta olsaydı, ben imanımla, inan
cımla arz ediyorum böyle derdi.. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bitirin lütfen. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Onun için 

istirham ediyorum, muhterem üyeler, hepinize, 
her vilâyete sıra gelecektir. Canü gönülden her 
vilâyetimizde üniversite ve fakülte olsun is
terim. İlme, irfana karşı bir isyan olmaız, ama 
gelin eteğmizdeki taşı dökün, pişmiş aşa su 
katmayın. Yüce meclislerimize niyabeten va
zife gören bir çok komisyonlar bunu görmüş, 
tezekkür etmiş, konuşmuş. Bugüne kadar bin-
bir mahrumiyet içerisinde kıvranan 800 000 
nüfuslu Sivas'İmin bu feryadını lütfen kabul 
edin ve bu üniversiteyi bağışlayın. 

D. P. Grulbu adına en samimî nişlerimle hür
metlerimi takdim ediyorum. 

rreş'ekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan?.. Yok. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. 
iSayın Orhan Birgit?.. Yok. 
iSaym Şinasi Özdenoğlu, buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

. Mâruzâtım kısa olacaktır. 
Cumhuriyetimizin 50 nci yılının milletlimi

zin şanına, şerefine lâyik bir şekilde kutlanma
sını gönülden dilerim. 50 nci yılın nasıl kutla
nacağını kestiremiyorum, ama 50 nci yılı kut
lama Kanunu tasarısının parlak sözlerle v'e 
nutuklarla görüşüldüğü bir gerçektir. 

Burada bu tasarının tümü üzerinde görü
şürken cazibeli ve parıltılı tablolar çizemedi-
ğimiz için üzgünüz değerli arkadaşlarım. Bel
ki bâzı arkadaşlarımız üsıtü kapalı kınadılar, 
fakat bir gerçeği tespit etmeye meöburuz. He
pimiz gönülden, Atatürk'e ve onun eserlerinle 
lâyik bir 50 nci yıl görmeyi temenni ediyo
ruz, ıama bu vesile ile Atatürk'ün eserlerini ko
ruyamamanın, Atatürk sağ olsaydı, eğer, neler 
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yapmak (istediyse, bugün onları yapamamanın 
büyük hüzününü de burada ifade etmek içten 
bir duygunun ifadesidir, samimî bir görüşün 
ifadesidir. Söz alan arkadaşlarımızın bunu böy
lece kalbul etmesi gerekir. Vatan duygusunda ve 
milliyetçilik anlayışında kimsenin kimseyle 
yarış letmeye hakkı yoktur. O itibarla da bura
da memleket gerçeğini, ihmal edilmiş Ana
dolu'yu, hizmet götürülmesi gereken Türk 
köyünü huzurunuzda ifade ederken bâzı arka
daşlarımızla birlikte, ihmal edilmiş Anadolu» 
nun, hizmet götürülmesi gereken köylerin bu 
vesileyle okulla, ışığa, yola, suya kavuşturul
masının her şeyden önce farz olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, üniversiteler açabi
lirsiniz, şayet olanaklarınız varsa her vilâyeft-
te bir üniversite kurabilirsiniz, eğer bir rek
törle bir mühürden ibaret üniversite'lier kurma
yacaksınız, ama o üniversitelere gidecek olan 
köylü çocukları için okul düşüneceksiniz. Mese
leye niçin buradan başlamıyoruz1? 

(Sayın (arkadaşlarım, 4 ncü madde ve (b) 
bendi üzerinde görüşeceğim ve huzurunuzu 
terkedeceğim. 

(Millî Eğitim Komisyonunun getirdiği tek
lif 1 000 köye ilkokul olduğu halde, 200 ilko
kula indirilmiştir, sayın milletvekilleri. Hanıgi 
hakla indiriyoruz? ıBunu hangi »hakla 200 ilko
kul olarak getiriyoruz? Önce bunu sormak isti
yorum. 

(Millî Eğitim Komisyonu demek ki, daha ileri 
bir -görüşle hareket etmiş, hiç olmazsa, hliç ol
mazsa yoksul, çilekeş Türk köyüne az da ol
sa bir hizmet götürmek istemiş. . 

Sayın arkadaşlarım, burada tespit etmek 
isterim; 'bugün okuldan tamamıyle yoksun Türk 
köyünün adedi 9 000'dir. Bu, Millî Eğitm Ba
kanlığının kabul ettiği rakamdır. Lütfedin, 
istirham ediyorum, şu ile, bu ile fakülte götü
rün, üniversite götürün, ne yaparsanız yapın, 
ama lütfen 1 000 Türk köyüne 1 000 adet ilko
kul götürmek gibi bir tarihî görevi unutmayın. 

Bu konuda önergem vardır, iltifat 'buyur
masını saygılarımla rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzuııoğlu, buyurun efen

dim. 
(BAHATTİN UZUNOÖLU ((Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaışlarım; , 

Cumhuriyetin 50 nci yılının kutlanması hak
kındaki kanunun 4 ncü maddesi hakkında söz 
almış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun tahmin edi
yorum ki, bu Meclisten 15 dakilka gibi kısa bir 
zamanda çıkabilir idi. Plân Komisyonundaki 
iki Sivaslı arkadaşımız bu kanunim 4 ncü 
maddesinin (c) fıkrasını bugünkü şekliyle de
ğiştirmemiş olsalardı. 

Aziz arkadaşlarım, yine şunu da ifade et
mek isterim ki, Plân Komisyonunda bu kanun 
bu şekilde değiştirildikten sonra TKIT'deki 
Sivaslı Doğan Kasaroğlu veyahut da Keseroğ-
lu, nalıncı keseri gibi hep kendine yontup, her 
gün salba'h, akşam «iSfivas'a üniversite yapılması 
Cum'huriyetin 50 nci Yılını Kutlama Kanunun
da karar altına alınmıştır» diye Türk kamu
oyuna ilân etmeseydi bendeniz de burada söz 
almamış olacaktım. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim Komisyo
nunda şayet kabul edildiği şekilde Cıımlhuriye-
tin 50 nci yılını kutlama vesileseyle 200 de
ğil de, 1 000 köyümüzde ilkokul yapılması ön
görülmüş olsaydı ben bu kürsüye çıkmamış ola
caktım. 

Aziz arkadaşlarım, bu vilâyet neden Sam
sun, Sakarya, Afyon değil de, Sivas'tır veyahut 
diğer 67 vilâyetten birisi değildir. Sayın Plân 
Komisyonu burada bölgecilik yapmıştır, tefrik 
yaratmıştır ve bizi burada birbirimize düşür
müştür. 

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk 
orada millî mücadele fikriyatını ortaya atmış; 
destek bulmuş, kuvvet bulmuş, 20 gün Havza' 
da kalmış ve bu suretle asıl temel orada atıl
mıştır. Biz burada, Sivas'ta hiç bir şey yapıl
mamıştır, falan yerde hiç bir şey yapılmamış
t ı r demeyeceğiz. Bir harp ilân edilir, fakat 
esas olan harbi ilân etmek değil kazanmaktır. 
Harp de Eskişehir'de, Sakarya'da kazanılmış
tır. Neden Sakarya değil?.. . 

Aziz arkadaşlarım biraz insaflı olalım; 
eğer Millî Eğitim Komisyonundaki şekliyle gel
miş olsaydı, Hân Komiisyonunca değiştirilmemiş 
olsaydı biz bu münakaşaya girmeyecektik. 

Yedi yaşındaki bir ilkokul talebesine soru
nuz: 19 Mayıs 1919 yılında Atatürk Samsun'a 
çıkmış, Millî mücadele fikriyatını burada açık
lamıştır diye size söyleyecektir, hattâ dört ya-
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şmdaki çocuklar bunu bilmektedir. Allah 
göstermesin Ulu Önder, orada bu fikriyatı 
destek bulmasaydı, tevkif edilmiş olsaydı, her
hangi bir kazaya kurban gitmiş olsaydı Sivas' 
ta kongre aıktedilir miydi; biraz şüpheli. Türk 
Milletinin içinden daha belki çok sayıda Ata
türk çıkabilirdi, ama bu ha/kkı, bu hakikati 
inkâr etmemek lâzımıdır. 

Aziz arkadaşlarımı, ben de biraz evvel ko
nuşan sayın Eroğan gibi - kendileri Samsun
lulara saygım var dediler - Sivaslılara sayigı 
duyarım, aıma bu bir ilim meselesidir ve 
ciddî bîr araştırma meselesidir. Tamamen süb
jektif olan ve bilgisel gayretlerle Plân Komis
yonunda Sivaslı üyelerin önergesi üzerine bu 
üniversitenin kuruluş yerinin Sivas olarak tes
piti apolitiktir, Parlamenter arkadaşları da 
müşkül duruma sokmuştur. .Ciddiyetle bağdaş
tırılması müşküldür, güçtür bu teklifin bu 
şekilde kabul. Şayet Sivaslı arkadaşlarım 
argümanları kuvvetli ise bu Sivas'ta kurulsun, 
kimse bir şey demez, ama ya başka bir yerin 
argümanı kuvvetliyse orada niçin kurulmasın. 

Şimdi, dikkatinize arz etmek isterim : 200 
tane okulun hangi köylerde kurulacağı tespit 
edilmemiş, üniversite mevzuuna gelince Sivas 
vilâyeti denmiş; bu bölgecilik değil de nedir 
arkadaşlar!. . Evet, bu düpedüz bir bölgecilik
tir. Ben diyorum ki, bu maddenin Millî Eğitim 
Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi, 
kurulacak üniversitenin tetkikler neticesi en 
müsait olan ilimizde kurulmasını temin edecek 
şekilde kabul edilmesi lâzımdır. Eğer hak iddia 
etmek gerekirse bu hak Samsun'dur arkadaş
larım. Bunu kimse inkâr edemez. 

1960 yılında o zamanlki iktidar Samsun 
Valiliğine şöyle bir yazı yazmıştır : Arsa gös
terin üniversiteyi açalım.... Biz genel mjecliste 
o zaman yüz bin lira ayırmıştık, Kurupelit 
denilen mevkide istimlâke girişecektik, arsayı 
gösterecektik. 27 Mayıs 1960 ihtilâli oldu, bu iş 
öylece kaldı, 1961 senesinde de o günkü Hükü
met bu üniversiteyi Trabzon'a verdi. Bu suret
le Samsun, o günden beri bu üniversitenin ate
şiyle yanmaktadır. İşte size bir davetiye örneği: 
Mitingler tertipediliyor. Yarın -Sivas'ta, öbür-
>gün başka yerde, birkaç gün sonra başka bir 
yerde, biraz sonra biraz daha önerge gelecek 

ve her vilâyetin melbusu benim vilâyetimde 
açılsın diyecek. 

Aziz arkadaşlarım, ciddiyetle bağdaştırıla-
ımayacak olan bu maddenin bu şekilde çıikması 
hem Parlâmento için, hem biz parlamenterler 
için vilâyetler yönünden ikilik doğuracaktır. 
Bu maddenin Millî Eğitim Komisyonundan gel
diği şekilde kabulünü saygıyle arz ve istirham 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aygüıı.... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Balka
nım, bize bir hayli önerge intikal etmiş bulun
maktadır; sayabildiğim kadarıyle 21'i bulmuş
tur. Müsaade ederseniz bu mevzuu, bu önerge
ler ışığında bir kere daha tetkik etmek üzere 
4 ncü maddenin önergelerle birlikte Komisyo
numuza verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir sayın 
üyeyi ismini okumak suretiyle davet ettim, be
yanınız o sırada vukubuldu. İzin verirseniz o 
sayın üyeyi dinledikten sonra bu talebinizi mu
ameleye koyacağım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Takdir zatıâli-
ndzin sayın Başkan. 

BAHA MÜDDEERİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, o zaman arkadaşların bir kısmı ko
nuşmuş, bir kısmı konuşamamış olacaklardır. 
Bunun hakkaniyete uygun bir durum olmadı
ğı kanısındayım. Biz diyoruz ki, konuşacak ar
kadaşlar konuşsunlar, Komisyon fikirlerimizi 
öğrensin ondan sonra maddeyi geri alacaksa 
alsın efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız konuşsun, oya 
sunacağım zaman bu tereddüdünüzü ifade eder
siniz. Sonra, talepte bulunan Komisyon da bu
rada. İstişare ederseniz, bir taleptir; biz onu 
iCfenel Kurula intikal ettirmekle mükellefiz, ka
lbul edip etmemek Oenel Kurulun takdirine 
kalmış bir meseledir. 

(Sayın Aygün, buyurunuz efendim. 

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

[Meseleleri daima objektif olarak değerlen
dirmede fayda mülâhaza ederiz. Sivastan mek
tuplar gelmekte, miting programlarına davet 
edilmekteyiz... 
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EKREM KANGAL (ıSivas) — Sivas'ta mi
ting yok, Samsun'da var. 

(SALİH AYGÜN (Devamla) — Affedersi
niz, belki yanlış oldu, Sivastan mektup gelmek
te, Samsun'dan da Cumartesi günü saat 14,30'da 
Ibir mitinfg tertibi hususunda davet almış bulun
maktayız. Ne gariptir ki, Plân Komisyonunda 
bu mesele müzakere edilirken, Komisyon im
kânları nispetinde objektif kalmaya çalışmış
tır. Bir kısmı Sivas'ta, bir kısmı Samsun'da 
Cumlhur'iyetin temellerinin atıldığını, kuruluşu
nun burada başladığını ifade etmek suretiyle 
bir bölgecilik içine girmiş. Ben de şimdi bura
da 12 Haziran tamamıyle Amasya'da Cumhuri
yetin temelleri atılmıştır, Amasya'da mutlak 
sur/etle bir üniversite açılması gerekir dersem 
o zaman tamamen çıkmaza girmiş oluruz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Nev
şehir var, Konya var... 

ISALİH AYGÜN ((Devamla)' — Evet, Nevşe
hir, Konya vesaire var. 

Şu şartlar altında - yine objektif olmaya ça
lışıyorum - bar üniversitenin açılması bâzı tet
kik ve tahkikatı icap ettirir, kıstaslarının bu
lunması gerekir. Bu şartlar araştırılmadan, tet-
kikat yapılmadan, biz Plân Komisyonundan 
ISivas adını verdik, ben şahsen Sivas'ta bir 
üniversite açılmasını canıgönülden arzu ediyo
rum. Yalnız, bölgecilik meselesinin Meclis içe
risinde müzakereyi uzatması bakımından ismin 
(kaldırılmasında fayda mülâhaza ederim. İsim 
(kaldırılırsa, bir üniversite hangi şartlar altın
da kurulacaksa gerekli tetkikat yapıldıktan 
sonra Sivas ise Sivas, Samsun ise Samsun, 
Konya ise Konya, Bursa ise Bursa'da açılma
sında fayda mülâhaza ederim. Yalnız, ben bura
da bir hususa değinmekle yetnip sözlerimi bi
tirmek istiyorum: Önemli olan nokta, bu üni
versitenin arasına - bir de takrir verdim - böl
ge üniversitesi adını verme'k suretiyle bu üni
versitenin fakültelerini civar illere dağıtma im
kânının sağlanması ve hangi vilâyette üniver
site açılmışsa bir monopolün tesir edilmemesi
dir. Benim temennim, hiç bir bölgecilik düşün
cesi içinde hareket edilmemek kayıt ve şartıy
la bir anlaşma zemini bulacak şekildeki takrir
lerin yüksek Komisyonda dikkate alınacağı 
inancı içinde, sayın Kemal Yılmaz bey arkada
şımın görüşüne de aynen katılıyorum. Bütçe 

Plân Komisyonu katî surette taraf tutarak 
(böyle bir neticeye varmamıştır. Sayın Uzunoğ-
lunun tabi biraz heyecanlı bir Samsun mesele
si var. Bu hava içerisine girmiş bulunmaktadır. 
Ben Amasya meselesi için de birşey söylemi
yorum. Ben mieseleyi vuzuha kavuşturmak için 
bu şekilde vazettim. Mesele bundan ibarettir. 
Komisyon bunu en olumlu şekilde halledeceği 
inacı içinde Yüce Meclise saygılar sunarım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Komisyonun 
öncelik kazanan bir teklifi var. «Maddenin 
önergelerle birlikte kendisine verilmesi» şak
imde bir talebi olmuştur. Bu talebi... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, önergelerin okunmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Zamanı gelince önergeleri oku
yacağız sayın Müderrisoğlu. Ama, şimdi şu an
da Komisyon maddenin önergelerle birlikte 
verilmesini ve mesele üzerinde yeniden bir gö
rüşme yapması hususunda talebi var. Madde 
henüz bitmemiştir, henüz önergelere geçilme
miştir. Yeniden önerge vermek isteyen arka
daşların önerge verme olanağı var. Arzu eden 
arkadaşlar önergelerini ileride, komisyon katıl
madığı takdirde izah imkânı var. Henüz müza
kere bitmedi. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, önergelerin geriye almmasıon memnu
niyetle karşılıyoruz. Ancak, önergeler bazen 
herşeyi ifadeye yetmeyelbilir. Eğer izin verilir
se, çok kısa olmak şartıyle hiç değilse değişik 
olan önergeler veya bu konu üzerinde görüş
mek isteyen arkadaşlarımız görüşsünler ve o za
man komisyon önergelerin ve konuşmaların ışı
ğı altında bir daha müzakere eftmeyi ve müna
kaşası yapılmamak üzere bu maddeyi getirmiş 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten komisyon önergeleri madde ışığı altında 
tetkik ederken, sayın önerge sahiplerini de ko
misyona davet edecektir. 

BAŞKAN — Ben de onu ifade edecektim. 
Komisyonda görüşme, komisyonda müzake--

relere sayın üyelerin, önerge sahiplerinin fikir-
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lerini beyan etme olanağı var, orada bunlar ya-
pılalbilir. Ayrıca Genel Kuruldaki hakkınız da 
sakile 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
ıbendeniz üç senedir hiç olmazsa 10 - 1İ2 tane 
önerge verdim, komisyonlara gitti. Hiçjbir ko
misyondan bir davet almadım. İkinci şıkkı da 
şöyle : 

Malûmuâliniz, biz milletvekiliyiz. Bizim 
Meclis mesaisi dışında vatandaşın işleriyle, va
tandaşın topyekûn işleriyle kesif bir alâkamız 
<var. 

Şimdi, davet edildiğimiz zaman, faraza ben
deniz Musa Doğan olarak o anda hastanede bir 
•vatandaşın işini takibediyorum, daveti geç al
dım. 

Şimdi benim istirhamım, bu kutsî, bütün 
Türk Milletinin 10 ay içerisinde sabrını tükete
rek beklediği bu kanunun üzerinde herkes bu
rada önergesine göre konuşsun, komisyon da 
•bu konuşmaların ışığı altında teklifini geriye 
alsın ve ona göre bir istikamet versin. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bütün bunlarla 
komisyonla mutalbık kalacaksınız. Başkanlık, 
komisyonun teklifini Genel Kurula arza mecbur 
karar sizin. 

Komisyonun, 4 ncü maddeyi önergelerle bir
likte geri alma, komisyona tevdi etme teklifini 
tasvibinize sunuyorum. Kaibul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Cumhuriyetin 50 nci yılını kut

lama amacıyle yapılacak her türlü törenler, top
lantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hakkında 
seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Söz istiyorum 
(Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

muhiterem arkadaşlar; 
Bu, demim de üzerinde görüştüğümüz, heye

canla görüştüğümüz Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü kutlama programının, bu 5 nci maddedeki 
tarifi kifayetsizdir. 

Şimdi, bunun kifayetsiz olduğunu, ben cef-
fel kalem söylemiş gibi oluyorum ama, kusura 
bakmayın. Konuştuktan sonra bana hak vere
ceksiniz. 

Bugün Atatürk'ü kendi balbası, dedesi kadar 
imanıyle, dinî ile vicdaniyle tanıyan Türkiye'
mizin büyük bir kısmı yol kavşaklarından, uğ
raklardan uzak. Meselâ, dağ köyleri, dağ böl-
ıgeleri. Dağ bölgelerine bu yayın organlarını na
sıl götüreceğiz1?. 

Bence sayın Komisyon, programında Ata
türk 'ün adını, Atatürk ile beraıber çalışıp, 'ev
lâdına, henüz okul görmemiş, okur - yazar ol
mayan evlâdına söyleyen bu köylere geniş çap
ta, o köylerdeki halkın anlayabileceği şekilde, 
oradaki yavruların hiç olmazsa okulu olmayan 
yavruların Atatürk'ün resimlerini doya doya 
ıgörefbileeeği, Atatürk'ün sözünü kulağı ile din-
leyelbileceği şekilde gitmesi lâzımdır. 

Görüyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığı bir 
kurs açacak. Hemen ilk teklif valilere ve kay
makamlara geliyor. Kursun yeri bir köy olsun, 
kavşak olsun. Yani, makinenin gidip, geldiği 
yolun üzerinde olsun, bilmem ne olsun. Benim 
istirhamım sayın... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Madde bu değil 
Sayın Doğan. Madde «Secim yasağı uygulan
maz» şeklinde. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — «.Seçim yasa
ğı uygulanmaz» bir bent olarak eklenmesini tek
lif ediyor. Bunun geniş tutularak köylere ka
dar yaygın bir şekilde götürülmesini teklif edi
yorum. Teklifimi de yazılı olarak vereceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Sayın Doğan, madde, «Seçim 

yasakları hükümleri uygulanmaz» Sadece bu. 
ıSeıçinı yasakları, seçime rastlayabilir, seçim ya
sağı olalbilir; bunlar uygulanmaz diyor. Bu ka
dar. Bu hükümde başka bir şey yokki. 

Başka söz isteyeni. Yok. önerge yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
G nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6 — Kamu kuruluşları; kutlama, 

programlama hazırlık ve uygulaması için 50 nci 
yıl Kutlama Yüksek Kurulunun talefbedeceği 
teknik ve idarî personeli hizmet için lüzumlu 
araç, gereç ve malzemeyi bu komisyon emrine 
vermekle yükümlüdürler. Bu personelin özlük 
hakları, esas dairelerince karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?. Yok. önerge yok. 
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Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. KaJbul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanun gereğince hazırlana

cak program ve yatırım harcamalarını karşıla
mak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakanlı
ğı bütçesinden her iki yıl ayrılacak 60'ar milyon 
Türk Lirası tutarındaki ödenek, 

lb)f Kutlama, amacı için "özel ve tüzel kişi
ler tarafından yapılacak bağışlar, (aynî ve nak
dî yardımlar) 

e) Yayın, film, rozet ve benzeri faaliyet 
ve satışları gelirleri, 

Bu fondan yapılacak tahsisler 50 nci yıl 
Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar
la, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Söz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
(hakkında, 2)490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhaselbei Umumi
ye Kanunu ve 2ı22 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, bu maddeninde komisyona 
iadesini istirham ediyorum. Zira, maddede, 1972 
Bütçe yılından 60 milyon, 1973 Bütçe yılından 
ise 60 milyon verilmesi öngörülmektedir. Malû-
muâliniz, 1972 bütçesinin tatbikatına 2,5 ay gi
bi çok kısa zaman kalmıştır. Bu miktar kısa 
devre içerisinde sarf edilemez. Onun için, bunu, 
Maliye ile de bir anlaşmaya varmak üzere mad
deyi geri talebediyorum. Takdir Yüce Meclisin
dir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi varsa önergele
riyle birlikte Sayın Komisyon istemektedir. Tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Söz istiyorum 
'efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, madde hakkında 
bir talebiniz varsa, yine komisyona ifade edip, 
istediğiniz biçimde komisyonun yapması olana
ğına yardımcı olma hakkınız bakidir. O takdir

de, beğenmezseniz gelecek metni, söz hakkınız 
yine Genel Kurulda müzakereye katılma, söz 
isteme hakkınız saklı ve vardır. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Hatıra paralar t 
Madde 8. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü-

nıününün hatırası olarak 25 milyon TL. tutarın
da altın ve gümüşten mamul paraların tedavü
le çıkarılması ile Maliye Bakanlığı yetkili kılın
mıştı!' 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. Değişiklik önergesi yok. Okun
muş bulunan 8 nci maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka-
'bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Kutlama programı, tören süsle

me ve ışıklandırma esasları, törenlerde kullanı
lacak vecize, döviz ve benzerlerinin metinleri, 
fondan yapılacak sarfiyatın esasları, bakanlık
lar ve diğer kamu kuruluşları dışından çalışma
lara katılacaklara verilecek jüri ödeneği, hakkı 
huzur ve yol masrafları ödemesi esasları ile bu 
konularda 50 nci yıl Kutlama Yüksek Kuruluna 
verilecek yetkiler Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilir. Bu konularda gerektiğinde yönet
melikler hazırlanır. 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye? 
NAİME İKBAL TOKOÖZ (İstanbul) — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 

NAİME İKBAL TOKOÖZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri : 

Şu maksatla söz almış bulunuyorum: Bura
da, hazırlanacak dövizler ve törenlerden bahse
dilmektedir. Şimdi, şunu sormak istiyorum : 

Bir arkadaşım çıkıyor, «Bu kanunu 15 daki
kada konuşabilirdik» diyor. Diğer bir arkada
şım ise, Yüce Atatürk'ün Türk Milletine büyük 
eseri olarak: emanet ettiği Cumhuriyetin, 50 nci 
Yıldönümü için yapılan hazırlıklarda, «açlık 
edebiyatını» da buraya sokmaktan çekinmiyor. 
Bir arkadaşım çıkıyor, «parlak cümlelerle» di
ye Meclisin konuşmalarını bir terim içerisinde 
topluyor. Korkarım ki, bu vecizeler için de, «Ne 
parlak cümleler» şeklinde, biz kendimiz bunlara 
renk, ışık, gönlümüzün bağlarını katacak yerde; 
dışardaki birtakım olumsuz kişilerin, Cumhuri
yete saygısı olmayan kişilerin davranışlarına 
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yüz vermiş olacağız. Biz bugün parlak cümleler
le konuşmayalım da, rica ediyorum ve soruyo
rum, ne gü<n konuşalım 

Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümüne büyük 
bir iştiyak ve heves içinde, hepimiz koşarken, 
elbette gönüllerimizden geçen hissiyatımızı, il
lâ da bir arkadaşımızın gözünden kaçsın diye, 
'ona birtakım fikri çekiçler vurarak, onun par
laklığını gidermeye çalışacak değiliz. 

Ümidederim ki; bu dövizler konusu müzake
re edildikten sonra gerçekleştiği zaman da, bu
nun üzerinde gayretle çalışacak olan teknisyen
lerin zihinlerine, «Aman, bu cümleler parlak ol
masın» diye birtakım nahoş fikirler girmesin. 

Hürmetler ederim, teşekkürlerimle. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde 'başka söz 

isteyen sayın üye var mı efendim? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başlcan, değerli arkadaşlarımı; 
Maruzatım bir noktada olacaktır. Bu 9 ncu 

mndcl-e incelenecek olursa; burada yapılacak 
olan harcamaların tümü, tüm yetkileri «kutla
ma Yüksek Kurulu» na bırakılmaktadır. Bu 
törenler için büyük meblâğlar harcanacağına 
göre, bunu disipline etmelk ve her türlü şaibe
den kurtarıp, belli esaslara ve nizamlara bağla
mak lâzımdır. 

O itibarla, madde aynen kalmalı, fakat bu 
maddenin sonundaki, «Bu konulara gerektiğin
de yönetmelikler hazırlanır» deyimine açıklık 
getirecek bir hükmü koymaya mecbur olduğu
muz kanısındayım. Bu maksatla bir önerge tak
dim ediyorum. Bu harcamaları yapacak olan 
Kutlajma Yüksek Kuruluna da bâzı esaslar koy
mak suretiyle ışık tutacaktır. O itibarla iltifat 
buyurursanız, bu maddenin sonuna - deımin arz 
ettiğim - «Bu konularda gerektiğinde yönetme
likler hazırlanır» cümlesi yerine; «Kurulun gö
receği işlerle yetkileri, yapacağı harcamaların 
şeklî esasları, işbu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Bakanlar 
Kurulunca hazırlatılacak bir yönetmelikle tes
pit olunur» açıklığını getirelim. O takdardie bu 
Kurulu da belli esaslarla bağlamış daha tutarlı 
ve disiplinli bir şekilde bu ödeneği sarf etmeye 
mecbur etmiş oluruz. 

Saygılarımı sunarım, 
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J BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var i m efendim! Yok. 

I Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 
'Sayın Başkanlığa 

Tasarının 9 ncu maddesinin, «Bu konularda 
• gerektiğinde yönetmelikler hazırlanır» şeklinde
ki son cümlesinin, «[Kurulun göreceği işlerle 

I yetkileri, yapacağı harcamaların şekli ve esas
larını işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç, bir ay içinde Balkanlar Kurulun-

I oa hazırlatılacak bir yönetmelikle tespit olu
nur*» sekimde değiştirilmesini öneririm. 

Ankara 
iŞfinasi Özdenoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
J katılıyor mu efendim <? 

PLÂN KOlMtİıSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL-
YIDMA.Z (Ankara) — Sayın Başkan; zaten 

I madde metninde bir Bdka.nl ar Kurulu kararıyle 
I tespit edileceği ve çalışma tarzlarının ne şefcil-
I de yapılacağı, tamaımen Bakanlar Kuruluna ve

rilmiştir. Bu verilen önerge, ikinci defa aynı 
şeyi zikretmek yerine gelir. Maddede aynı hü
kümler vardır. Tekrarında bir fayda mülâhaza 

I etmediğimizden' katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Belki. Hükümetim ilâve edeceği 
I bir şey var mı efendim! 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Aynı esbabı mucibe ile katılmıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Hükümet ve Komisyon önergeye katılma
dıklarını ifade çittiler. Önergeyi tasviplerinize 

I sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
I Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunmuş bulunan haliyle tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

j Sayın Gülsen, bir önergeniz var. Bu önerge
niz, 10 ncu madde olarak ilâvesini istediğiniz 
bir madde oluyor, öyle mi efendim 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bir mad
de olarak ilâvesini istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Sayın Zekiye G-ülsen'in önerge-
1 sini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarı metnine yeni bir madde ilâvesiyle 

«geri zekâlı çocuklar» için bir okul açılmasını 
arz ve talebediyoruım. 

Saygılarımla. 
Çanakkale 

Zeikiyo Gülsen 
«Madde 9 dan sonra 
Madde 10. — 
Zihnî ve ruhî gieİlişimi geri kalmış, eğitim ve 

öğretimi güç olan çocukların, eğitim ve öğreti
mi için yatılı bir özel eğitim müessesesi açıla
caktır.» 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bu önergeniz bi
raz evvel Komisyon tarafından geri alınmış bu
lunan 4 ncü madde içinde yapılacak şeyler var: 
Üniversiteler açılması; İzmir'ide yapılmakta 
olan 9 Eylül Zafer Anıtının tamamlanması; 
200 okul açılması ve kitap, broşür, film ve sair 
malzemeler hazırlanması... Bunlar* 4 bend ha
lindedir. Bir 5 nci bend olarak, oraya ilâvesi 
uygun olmaz mı ? Kanunun tanzim şekli ona uy
gun değil mi ? 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben izia-
haitıımı vereyfim. izin verirseniz. Komisyon nere
ye arzu aderse, oraya koysun efendim. 

BAŞKAN — Hayır ben size izah edeceğim. 
Israr ederseniz muameleye koyacağım. Ben şim
di bu 4 ncü maddeyi komisyon aldığı için efen
dim... 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Israr 
ediyorum efendim. Eğitimde ayrı bir dal oldu
ğu için, ayrı bir madde olarak konulmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ayrı bir dal, ayrı bir madde ol
sun, diyorsunuz. Tamam oldu efen'dim. 

önetfgeyi okutmuş bulunuyorum. Sayın Ko
misyon ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan; buyurdu
ğunuz gibi, verilmiş olan önerge, 4 ncü madde 
kapsamına giren ve neler yapılacağını tarif eden 
4 ncü maddedir, orada mütalâa edilmesi lâzım
dır. Yüce Komisyon aldığına göre, Sayın Gül-
sen'i de biz 48 saat önceden haber vermek sure
tiyle, ' Yüce Komisyona davet ederiz ve gerekli 
izalhatı alırız, Sayın Başkan. 

Müsaade ederseniz, bu önergeyi de 4 ncü 
madde kapsamında mütalâa ederek, Komisyona 
iadesini istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — önerge sahibi israr ediyorlar 
mı efendim? Ydksa, Komisyona tevdii mi is
teniyor. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim, 
şunun için ısrar ediyorum: Eğitimimizin önemli 
bir dalı ve ele alınmamış bir konusudur. Belki 
davetlerine icabet edeceğim gün burada bulun-
mayalbilirim. Bu benim Mecliste izahına mec
bur olduğum bir konudur. Lütfetsinler, bu iza
hatımı 5 dakika konuşmakla verebilirim efen
dim. 

BAŞKAN —• Şimdi efendim, önergenizin 
tevdiini taleibediyor.. Sayın Gülsen, müsaade bu
yurun, henüz bitirmiyoruz kanun tasarısının 
müzakeresini.. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bir dakika din
ler misiniz.. Kanunun müzakeresini bitirme ola
nağına şu anda sahip değiliz. Bir madde geri 
alındığı için, müteakip maddeler zaten yürürlük 
maddeleridir, işleme koymayacağız, şu anda 
Kanunun müzakeresi bitmiş olmuyor. Komisyo
nun yetkisini kullanarak önergeyi geri isteme 
talebi var. Kabul ettiğiniz takdirde onu isaf ede
ceğim. Komisyon bu önergeyi tekrar getirecek. 
Sizin buradaki izahatınızı dinleyerek, ayrıca 
gerekirse, sizin Komisyonda vereceğiniz izahatı 
dinleyerek bunu 4 ncü maddeye ilâve edecek 
veya yeni »bir 10 ncu madde halinde getirecek. 
Getirmediği, Komisyonun getirdiği şekli beğen-
mediğiniz takdirde yine hakkınız saklı. Şu an< 
da yapılacak işlem bu. 

önergenin Komisyona verilmesi hususunda
ki Komisyon talebini tasviplerinize sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yeni madde ilâvesi niteliğindeki önerge üze
rinde o sebeple tasvibinizle bu işleme tevessül 
ediliyor... 

10 ve 11 nci maddeler yürürlük maddeleri
dir, bunlar hakkında herhangi bir işlem yapmı
yorum, 4 ncü madde geldiği takdirde müzakere 
ikmal edilecektir. 

Bununla ilgili müzakere bitmiştir. Gündem-
, de bulunan diğer konularla ilgili yetkilileri ve 
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komisyonlar halberdar edilmemiştir, saniyen 
çalışma süremiz de 'bitmiştir. 

Bu selbeple, 18 Aralık 1972 Pazartesi günü 
İçtüzüğün partilerce itiraz edilmeyen, ittifak 
'halinde bulunulan maddelerinin Komisyondan 

ıgelecek olan kısımlarının görüşülmesi maksa-
dıyle saat 10.00'da •toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapanıma Saati : 119,02) 

«*•» 

~ 348 -



Millet Meclisi 
Gündemi 

21 NCÎ BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1972 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

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

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

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

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

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bir 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı'memleketlere çalışmaya giden ve ya

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

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

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

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

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

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çatı
ğa ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sımulacak işleri gösterir. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğulmasın de. ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

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

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
masına dair önergesi (8/18) 

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

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 noi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayt.Ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

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

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girdşilıon hareketlerin kimleı taraAn-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair Önergesi (10/36) 

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

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

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyuLluğu id-
diasıylıe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maduesi1 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

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

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 neı maddisi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 
. 40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'j.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dcir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci nnd-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm; sı
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Aua-
yasanım 88 mcd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin mülı çıkarımız paralelinde iş
letilin esinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içdn alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılamasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarıflıması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/46; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğim hu la kurul
ması ve geEşmesîni sağlayacak tedbirlerin ne: er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.c-r-
gesi (10/51) 

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

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

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair fa. er
gen. (10/53) 

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

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zengimleştirilımesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınması gerekli 
tedbirlerim neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. 10/55) 

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

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin em iyi bir şe
killide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir MecJ&s araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

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

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

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

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



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

57. — Bursa Milletvekili1 Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmem, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespift etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Mıaraş Milletvekili ibrahim Öztürk»ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelm yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

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

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

6.1. — Samsun MüHletvekiıli Kâmran Evliye-
oğlu'nun, »on öğrenci olayları karşısında hü-
•küınuetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/2ı6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedeoiteri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
meler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

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

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

74. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımımda meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca biır 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayemin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama* 
Giyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



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

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

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

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

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

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

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

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
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I yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

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

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

I bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
j (8/49) 

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

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

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

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

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



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

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

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

2. — Antalya Milletvekili İhsan Afcaöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi' uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Balkanından sözlü sorusu (6/29) 
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4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

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

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

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nıın, Sivas'ta bir Ti«aret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Taca-
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

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

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

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

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, içel» 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 



15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

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

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dıi'beyoğlu'nun, Kastamonu'da hır kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di bey oğlu'nun, Kastamonu Abclurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitini 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

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

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

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

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

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

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

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

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Ğül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma-
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] sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

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

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

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

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesdnde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

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

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

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa-
so ihtilâfı üzerine, Başbafcaa tarafından, A. P. 

j Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-. 
i can'in; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm,-
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul-



— 12 — 

süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

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

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

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

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş- . 
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

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

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

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

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

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

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

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

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

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

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

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

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

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

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

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

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

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 



projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

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

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğdtim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

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

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

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

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

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

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/17$) 

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

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

13 — 

I 91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 

I ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

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

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan gözlü sorusu (6/182) 

I 94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
I nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara-
I smda Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu-
I Ilınmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so

rusu (6/185) 

I 95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy-

I le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
I Bakanından sözlü sorusu (6/186) 
I 96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 

in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
I lan ve şirketleri tarafından kandırılarak batak-
I lıklara"sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
I İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

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

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle-

I re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 
I 99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 

I Bakanından sözlü sorusu (6/190) 
100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-

I lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

. 101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden gecen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül- I 

ean'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

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

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

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

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

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/20.9) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

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

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

12.1. — Sdnop Milletvekili Hilmi İş •uzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Miüetvekili Naci G-aeiroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapnnı-
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na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mil î park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/2^17) 

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

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

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

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

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

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

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

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

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

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

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

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

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

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasayle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

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

Kurumu Kanununun uygulanması için alinacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. İSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. iSenatosu: 1/74) (M. Meclisi IS. Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 noi ek; C. İSenatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 .4 .1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
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X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmam Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
git Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerime tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (IS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

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

Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 neü maddesi* 
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14. 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

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

9. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı -.763) (Dağıtma tarih 
hi : 29 . 11 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 



Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

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

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

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

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

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

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
latı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. (Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. (Senatosunca yapılan değişiklikler hakkm-
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da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. ıSenatosu : 2/273) (M. Meclisi 
iS. [Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ıek ve 2'ye 2 nci tek; C. 
iSenatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. —• İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet [Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair .Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nei ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. İSenatosu IS. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan imemurların mıaaş intibakı 
hakkındaki '627 sayılı ikanuna ıgeçici ıbir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plan (komisyonları raporları (2/269) (S. -Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 inci ek) (Dağıtıma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . £ . 1972 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (ıS. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nei ek ve 372'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. 'Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nei maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama mecüs-
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. İSenatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik-
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ier hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) • (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
((M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci iök; C Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

' B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar •Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X 5. —• Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç: 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

' X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılr 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
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Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri MiElet-
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, istanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 .6 .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet - Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret üvet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lıı 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve4S nci maddeleri
ni -tadil'eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lıı Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve H a n Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 30.11.1972) 

14. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu

nun bazı maddeilerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı 'maddeler 'eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı ımaddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu ikanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) ('S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

15. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl; Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-» 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

17. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kamun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci efe) (Dağıtma ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları [raporları 
(1/506) (S Sayısı : 670 ve '670'e il nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka-
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nun tasarısı ve Ticaret, Maıliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve 677'ye '2 nci ıek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . '5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 21. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (İ/115) (S. Sayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'G 2 nci ek) (Dağıtma .tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
vo Plan .komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . ı6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

23. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : '736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . '9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

24. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde «dilen hâsılatım T. O. Mer
kez Bankasında açılacak ıbir deprem fonu he
sabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli 
ve 1571 isayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun 'tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları (1/639) (S. Sa
yısı: 744, 744'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 10 . 11972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 25. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri haklkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun ibulunduğuna ıdair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları '(1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

26. — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanu
na ıek kanun tasarısı ve 'Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/689) (S. Sayısı: 749 
ve 749'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20.10.1972 
ve 1 . 12 . 1972) 

27. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhla Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği-
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şik 137 nci maddesine Hk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 28. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

29. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 .1972) 

30. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

31. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(İS. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri - . 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

32. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

33. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12".. 1972) 
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(Millet Meclisi 21 nci Birleşim) 


