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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Siyasî partilerin kuvvet oranlarında meydana ge
len değişildikten ötürü, Başkanlık Divanı ile komis
yonlarda gruplara ayrılacak görev yerleri ve sayıları
nın yeniden tespiti için yapılması gereken Danışma 
Kurulu çalışmaları yapılamadığından seçimlerin er
telenmesi gerektiğine ilişkin Başkanın açıklaması üze
rine açılan usul tartışmasından sonra; konunun Danış
ma Kurulunda !bir esasa bağlanmasını sağlamak ama-
cıyle : 

8 Ocak 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 15.48'de son verildi. 

Başkan Geçici Divan Üyesi 
Kemal Güven Sivas 

Enver Akova 

Geçici Divan Üyesi 
Yozgat 

tlhami Çetin 

»>9<i 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Mekdi Keskin (Kastamonu), tlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

ıBAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Arkadaılanmın beyaz düğmelere basmak su
retiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen sa
yın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

II. — YOKLAMA 

'(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye?... 
Yok, 

Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunluğumuz vardır, 
gündeme geçiyoruz, 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Başkanlık Divanı ve komisyonların üye sa-
yılariyle siyası parti gruplarına ayrılan görev yerleri 
ve üye sayılarına dair Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, 
okutup bilâhare ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

No.: 59 

Danışma Kurulu, Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
Grup kurması üzerine, içtüzüğün 11 ve 20 nci mad
deleri gereğince, 8 . 1 . 1976 tarihinde toplanarak 

aşağıdaki hususların Genel Kurulun onayına sunul
masını önermiştir. Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
C. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Ali Nejat Ölçen Oğuz Aygün 
M. S. P. Grup D. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 
Şevket Kazan Özer ölçmen 

2 nci öneriye muhalefet 
şerhi eklidir. 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Talât Ofiuz 
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1. Genel Kurulun 30 . 12 . 1975 tarihli 34 ncü 

Birleşiminde kararlaştırılan Başkanlık Divanmdaki Di

van üyeliği sayısının (1) arıtırıknaısı suretiyle Başkanlık 

Divanı üye sayısının 17'ye çıkarılması ve görev yer

lerinin aşağıda gösterildiği şekilde dağıtılması; 

Başkanlık Divanına siyasî parti gruplarınca veri

lecek üyelerin görev yerlerini gösterir liste 

Siyasî 
partiler 

C. H. P. 

Görev yeri 

Başkan 
Başkanvekili 
İdareci Üye 

Divan Üyesi 

Adedi 

1 
1 
1 

4 

8 . 1 . 1976 

Siyasî 
partiler 

O : 1 

Görev yeri Adedi 

A. P. 

M. S. P. 

D. P. 

C. G. P. 

Başkanvekili 
İdareci Üye 
Divan Üyesi 
Başkanvekili 
İdareci Üye 
Başkanvekili 

Divan Üyesi 

1 
2 
3 
1 
1 
1 

1 

17 

2. Miilet Meclisi komisyonlarının üye sayısı ile 
ve siyasî parti gruplarının bu komisyonlara verecek
leri üye sayısının aşağıdaki şekilde olması; 

Komisyonlar 
Komisyonun 
üye adedi C. II. P. A. P. M. S. P. 

Siyasî partilere düşen üyelik 
Bağım-

D. P. C. G. P. sızlar 

Adalet 27 
Anayasa 27 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm 27 
Dışişleri 27 
İçişleri 27 
Meclis Hesaplarım İnceleme 15 

Millî Eğitim 27 
Millî Savunma 27 
Sağlık ve Sosyal İşler 27 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 27 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 27 
Dilekçe Karma 18 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 35 
Plan (Anayasa Md. 94'e göre) 36 

İkinci öneriye muhalefet şerhi : C. -G. P.'nin 
tekrar grup olması sonucu 27 kişilik Meclis komis
yonlarında partilerin üye sayıları değişmiş ve diğer 
grupların üye sayıları aynı kaldığı halde sadece De
mokratik Partinin üye sayısı ikiden bire düşmüştür. 

-Öte yandan; komisyonların üye sayısı 27'den 28'e 
çıkarıldığı takdirde diğer bütün grupların komisyon
lardaki üye adetleri D. P.'de dahil eskisi gibi kalacak 
ve yeni grup olan C. G. P.'ye de bir üye verilebile
cektir. 

Meclis Başkanlık Divanı oranlarında ve bundan 
evvelki oran teşekküllerinde parti gruplarını mağdur 

12 
12 

12 

12 
12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
7 

15 
12 

10 
10 

10 
10 
10 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
6 

12 
15 

etmemek için yapılan ve yapılması gelenek haline 
gelmiş olan sayı ayarlamalarının bu komisyonlar sa
yısında da yapılması D. P.'nin mağduriyetini önleye
cek ve hakkın tecellisini sağlayacaktır. 

Yüce Heyetin bu haksızlığı bertaraf edeceği ümi
diyle muhalefet şarhimi saygı ile arz ederim. 

D. P. Grup Başkanvekili 
Konya Milletvekili 

Özer Ölçmen 

BAŞKAN — Şimdi önerileri tekrar okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım efendim. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
muhalefet şerhim konusunda söz isteğim vardır. 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim, ikinci öneride 
muhalefet şerhiniz var. 

(Danışma Kurulunun 1 No. lu önerisi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum. 
(Danışma Kurulunun 2 No. lu önerisi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Okunan 2 nci öneri üzerinde içtü

züğümüzün 70 nci maddesi gereğince görüşme açı
yorum. İlk söz Sayın Özer Ölçmen'in, buyurun 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

1 Kasımdan beri Meclislerimizin çalışması için 
gerekli işlemleri tamamlayamamış olmanın müşterek 
üzüntüsü içindeyiz. 69 ncu günümüzde de, maale
sef, Danışma Kurulumuzda size ittifakla indirilecek 
ve oylarınıza sunulacak bir öneri ile gelememiş ol
manın üzüntüsünü taşıyorum. 

Grupum adına, Danışma Kurulunda kanaatimiz
ce Demokratik Partiyi mağdur edecek şekilde alman 
bir tavsiye kararı üzerinde Grupumun görüşlerini arz 
ederek, tüm Meclisin hangi partiden olursa olsun 
hakkaniyet ölçüsü içinde bu mağduriyeti önlemele
rini rica etmek niyetiyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Yılbaşından önce, Danışma Kurulumuzda, parti
lerin Başkanlık Divanındaki ve komisyonlardaki 
oranlarını tespit etmiş, mutabakata varmış idik. 
Hatta bu oranlan tespit eder ve mutabakata varır 
iken, bütün siyasî partilerimizin gönül rahatlığı için
de tatmin olabilmeleri için, bir anlayış ölçüsü içinde, 
bir karşılıklı fedakârlık ölçüsü içinde karşılıklı ve den
geli tavizler vermekte de bir beis görmemiş; bilâkis 
bütün gruplar olarak bu hususta ittifak halinde bulun
muş idik. 

Bir misâl vermek icap ederse, Başkanlık Divanın 
bundan evvel 15 olan üye adedini, bir siyasî parti gru-
pumuza bir İdare Amirliği daha fazla verebilmek için 
16'ya çıkarmış idik. Bu suretle, 3 tane olan îdare 
Amirliği, Millî Selâmet Partimizin de hakkının koruna
bilmesi için 4'e çıkarılmış ve Millî Selâmet Partisi 
Grupuna da bir İdareci Üyelik verilerek, 16 kişilik 
bir Başkanlık Divanı teşekkül etmiş idi. 

Bugün toplanan Danışma Kurulunda, Sayın Baş
kanımızın, Cumhuriyetçi Güven Partisinin grup oldu
ğuna dair resmî belgelerin tamamlandığını beyan et
meleri üzerine, yeni ortaya çıkan durum üzerindeki 
oranlan konuşurken; önce Başkanlık Divanının oran
ları meselesinden görüşmelere başladık ve bu durum
da Cumhuriyetçi Güven Partisine bir Başkanlık Di
vanı Üyeliği verebilmek için de geçen toplantıda, Yıl
başından evvel 16'ya çıkardığımız Başkanlık Divanı 
üye sayısını 17'ye çıkarmak suretiyle Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin de Başkanlık Divanında temsiline im
kân ve elastikiyet tanıdık. 

Bu tutum içinde bütün partili arkadaşlarımız ta
biî bir elastikiyet ve anlayış gösterdiler; fakat sıra 
bundan evvel 27 olarak kabul edilmiş olan ve Meclis 
komisyonlarımızın çoğunluğunun sayısı olan 27 kişi
lik komisyonlardaki dağıtıma gelince, maalesef, De
mokratik Parti olarak, diğer parti gruplarından bizim 
bugüne kadar göstermeye alıştığımız tavizkâr ve an
layışlı hareketi göremedik. 

Şöylse ki: 27 kişilik komisyonlarda, üyelikler, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi grup olmadan evvel, 12 
ye Cumhuriyet Halk Partisine, 10 üye Adalet Partisi" 
ne, 3 üye Millî Selâmet Partisine ve 2 üye Demokra
tik Partiye olarak dağılmakta idi. 

Halbuki Cumhuriyetçi Güven Partisinin grup ol-
masıyle birlikte oranlar, 27 kişilik komisyonlar için; 
11,90 oranlı Cumhuriyet Halk Partisi 12'ye iblağ edil
mek suretiyle; 9,96 Adalet Partisi 10'a iblağ edilmek 
suretiyle; 3,06 Millî Selâmet Partisi 3'te kalmak sure
tiyle; 1,44 Demokratik Parti l'e indirilmek suretiyle; 
0,62 Cumhuriyetçi Güven Partisi l'e iblağ edilmek 
suretiyle işlem görmüştür. Yani, eski oranlarda bütün 
siyasî partilerimiz eski üye sayılarını korudukları hal
de, bir tek Demokratik Parti 0,44 fazlasına rağmen 
2'den l'e indirilmekte, bunun yerine yeni kurulan Cum
huriyetçi Güven Partisine 0,62 yani 0,38 eksiğine rağ
men 1 üyelik verilmektedir. 

Muhterem üyeler, bu komisyon sayıları sabit sa
yılar değillerdir. Bundan evvelki tatbikatta 21'lik, 25' 
lik komisyonlar halinde çalışmışlardır. Burada esas tu
tulacak hedef, partilerin mağdur edilmelerini önleyecek 
şekilde, yani küsuratı en az olacak şekilde üye taksi
matı yaparak partilerin komisyonlarda hakkaniyetle 
temsil edilmesini temin etmektir. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde, elimizde, çeşitli 
rakamlara göre komisyonlardaki oranlar mevcuttur. 
Yüce Heyetinize 27 kişilik komisyonun 28'e çıkarılmâ-
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sı halindeki durumu arz etmek, ve sizlerin takdirini 
beklemek istiyorum. 

Komisyonları 27'den 28'e çıkardığımız takdirde; 
Cumhuriyet Halk Partisi 12 üyeliğini muhafaza ede
cek, Adalet Partisi 10,32 ile 10 üyeliğini muhafaza 
edecek, Millî Selâmet Partisi 3,18 ile 3 üyeliğini mu
hafaza edecek, Demokratik Parti 1,49 ile 2 üyeliğini 
muhafaza edecek, bununla birlikte 0,64 ile Cumhuri
yetçi Güyen Partisi de 1 üyeliği alabilecektir. Yani bu 
durumda, 28'e çıkardığımız takdirde, Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin grup olmasından dolayı, Demokratik 
Parti de dahil hiç bir grup üye ve sayı kaybına uğra
mamakta, buna mukabil yeni grup olan Cumhuriyet
çi Güven Partisi de 1 üyelik almaktadır. Bu şekilde 
hak yerini bulmuş olmakta ve hakkaniyet tecelli et
mektedir kanaatindeyiz. 

Bunu yukarıda arkadaşlarımızdan rica ettiğimiz za
man, Özellikle Adalet Partisi Grupunu temsil eden Sa
yın Aygün arkadaşımız bu takdirde komisyonlarda 
14'e 14'lük bir eşitlik teşekkül edeceğini - iktidarla 
muhalefet arasında - beyan buyurdular; bu takdirde 
de Başkanlık Divanlarının seçilmesinin zor olacağını 
söylediler. 

Ben bu görüşe karşı şu görüşü ileri sürüyorum : 
Komisyonlar iktidar tablolarından ayrı olarak teşek
kül ederler, onunla bağımlı değillerdir. Nitekim geç
tiğimiz iki yıllık dönemde, daha hükümet kurulma
dan, Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Par
tisi işbirliği yaparak komisyon başkanlıklarını almış 
ve bu başkanlıklar iki yıl devam etmişti. Bu iki yıl 
içinde hükümetler değişmiş, C. H. P. - M. S. P. ortak
lığı bozulmuş, bağımsız hükümetler gelmiş, güvenoyu 
alamamış hükümetler gelmiş, Adalet Partisinin başın
da olduğu hükümetler gelmiş, ama C. H. P. ile M. S. P. 
arasındaki komisyon başkanlığı ortaklığı iki yıl pekâ
lâ sürmüştü,. Bu bakımdan, peşin bir hükümle; illâki 
iktidar kanatları ve muhalefet kanatları o günün hü
kümet tarzına göre komisyonları almak zorundadır
lar şeklindeki bir görüşü yanlış bulduğumu huzurunuz
da beyan etmek için bu hususa girmiş bulunuyorum. 

Bunun dışında, komisyon başkanlıkları seçiminde, 
kıymetli arkadaşlarımızın yeteneklerine bakarak, kıy
metli arkadaşlarımızın o konuya ve o komisyon baş
kanlığına lâyık olma meselelerine bakarak da diğer 
partilerden rey alabileceğini hesaplamak, demokrasi
nin en tabiî icabıdır zannındayım. Bu görüşle, illâki 
iktidar partisini çoğunlukta bırakacak bir şekilde, bir 
hesap tarzı yürütmek yanlış olacaktır kanaatindeyim. 
Aynı şekilde, yüce reylerinizle 27'den 28'e çıkarmaya 

karar .verdiğiniz takdirde, Demokratik Partinin de 
0,44'lük veya 0,49'luk bir hakkının zayi olmasını önle
miş olacaksınız. Hem diğer muhterem siyasî partile
rimiz üye sayılarını koruyacaklardır, hem de Cumhu
riyetçi Güven Partisi bir üyelik kazanmış olacaktır. 
Bu suretle hiç bir siyasî partimiz mağduriyete uğra
mış olmayacaktır. Bu hususu anlatabildiğim inancı 
içindeyim. 

Ayrıca, Demokratik Parti olarak, önce Başkanlık 
Divanının 15'ten 16'ya çıkmasında, Millî Selâmet Par
timize bir İdareci Üyelik verilebilmesi için, olumlu 
katkıda bulunduk. Bugün ise, Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin bir Divan Üyeliği alabilmesi için sayının 
16'dan 17'ye çıkmasında biz olumlu katkıda bulunduk 
da, acaba niçin diğer siyasî parti gruplarının temsilci
si arkadaşlarımız bizim bu haklı ve mantıkî isteğimiz 
karşısında bizim karşımıza çıktılar, anlamak mümkün 
olmadı; üzüntümüzü huzurunuzda izhar ettiğimiz için 
özür dileriz. 

Muhterem üyeler, muhakkak ki İçtüzüğümüz her 
şeyin üstündedir. Kendi kendimizi idare etmemizde en 
mühim unsurdur; fakat bir sayın üyenin, Sayın Mus
tafa Asri Ünsür ğibiş bir sayın üyenin, kendi tabiriy
le bugünkü gazetelerdeki beyanlarıyle, gönlü eski par
tisinde olarak, kalbinde eski partisinin meşalesini taşı
yarak bir başka siyasî partide zahiren görünmüş ol
ması, bir sayın üyenin bu şekildeki bir fikir değişikli
ği, acaba koskoca Meclis komisyonlarında, iktidar 
gruplarının iki tane sandalye fazla almasına müessir 
olacak derecede ciddî midir, ağır mıdır, takdirlerinize 
bırakıyorum. Bir sayın üye orada oturuyor, buraya 
geçmiş görünüyor; ama iktidar partilerinin komisyon
lardaki sandalye sayıları iki tane artıyor. Bunun ne 
mantıkla, ne hukukla, ne hesapla ve ne de İçtüzükle 
ilgisi yoktur. 

Bu bakımdan, grupların birbirleriyle temaslarını, 
Danışma Kurulundaki münasebetlerini bundan sonra 
daha yapıcı olarak ayarlayabilmek için Yüce Heyeti
nizin - hangi partiden olursa olsun, özellikle iktidar 
partilerine hitap etmek istiyorum - bu haksızlığı rey-
leriyle bertaraf etmesini rica eder, hepinizi saygıyle 
selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Diğer partiler adına söz isteyen arkadaşlarım var 

mı efendim?.; 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, C. H. P. Grupu 

adına Sayın Ali Nejat Ölçen. 
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C. H. P. GRUPy ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer 
üyeleri; 

Aslında Başkanlık Divanı, bundan önceki yasama 
döneminde 15 üye arkadaşımızla görevini yapmakta 
idi. Biz, 15 plan üye sayısını bundan önceki Danışma 
Kurulunda 16'ya ve bugün yapmış olduğumuz Danış
ma Kurulu toplantısında da 17'ye yükseltirken bir il
keyi gözönünde tuttuk. Bu ilke, İçtüzüğün 11 nci mad
desinde yer alan, partilerin ağırlıkları oranında tem
sil edilmesi ve bu ilke açısından da «Hakkaniyet» 
prensibinin uygulanabilmesi idi. 

Bu nedenle, «Eğer komisyonların 27 üyeden oluş
ması hususunda karar verilecekse ne olur, 28 üyeden 
oluşması hususunda karar verilecekse ne olur?», bu 
noktayı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun sözcüsü 
olarak dikkatlerinize arz ediyor ve kararlarınızın te
cellisinde etkisi olacağını düşünüyorum. 

Eğer 27 olarak saptanırsa, İçtüzüğümüzün 11 nci 
maddesi gereğince, Cumhuriyet Halk Partisinin 11,9 
olarak tecelli eden oranı oniki üyelik almasına, Ada
let Partisinin 9,96 olarak 10 üye ile yer almasına, Mil
lî Selâmet Partisinin 3,06 ile üç üye olarak yer alma
sına ve nihayet Demokratik Partinin 1,43 ile 1 üye 
olarak yer almasına ve yeni grup teşkil etmiş olan 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin 0,62 ile 1 üyelik alma
sına neden olacaktır. 

Bu tabloda mağduriyete uğrayan Demokratik Par
tidir. Bu ise, 0,43 oranından yoksun kalmayı ve böy
lece İçtüzüğün 11 nci maddesinde yer alan «Ağır
lıkları oranında temsü»ı hükmünün ortadan kalkma
sına neden olacaktır. 

Bunu ortadan kaldırmak ve aynı dengeyi, aynı 
hakkaniyet prensibini uygulamak, Başkanlık Divanı 
üye sayısının 15'ten 17'ye çıkartılmasındaki unsura 
başvurmak üzere «Acaba 28'e çıkartılırsa ne olur?» 
noktasını da kısaca bilgilerinize arz etmek isterim; ka
rar Yüce Meclisindir. 

Bu takdirde 1,49 oranına sahip olan Demokratik 
Parti 2 üye ile temsil edilmiş olacak; 0,64 orana sahip 
Cumhuriyetçi Güven Partisi 1 üye ile temsil edilmiş 
olacak ve hiç bir parti kendisinin oranının altında üye 
sahibi olmayacaktır. 

Şu halde, 11 nci maddeyi en hakkaniyet içinde tat
bik edecek hal tarzı, komisyonların - karma komis
yonlar hariç - 28 üyeden oluşmasıdır. 

Bu hususa, bu noktaya, özellikle haktan yana olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin iştirak etmemesi müm
kün değildir. 

Yalnız bu durumda, Danışma Kurulunda yapılan 
müzakereler esnasında Adalet Partisinin sayın sözcü
sünün ve Millî Selâmet Partisinin sayın sözcüsü ar
kadaşımın, grup başkanvekillerinin, haklı olarak iti
raz ettikleri bir nokta ortaya çıktı. Burada Yüce He
yetinize arz etmek isterim : Bu takdirde, bugün ikti
darda olan partilerin toplam üye sayısı 14, muhale
fette olan partilerin toplam üye sayısı 14 olmak üze
re muhtemelen tam bir dengenin teşekkül etmesi ve 
komisyonun başkanlık divanının teşekkülünde bu den
ge ile uzun süre bir karara varılamayışı sakıncası ola
bilirdi. Ben öyle zannediyorum ki, komisyonları oluş
turan üye arkadaşlarımız, komisyonların başkanlıkla
rının oluşmasında ve komisyonların çalışmasında par
ti kaygılarını aşabilirlerse, parti kaygılarının ötesinde 
rol oynayabilirlerse, bu sakıncanın ortadan kalkması 
mümkündür. 

Ben, esasen bu konuyu Danışma Kurulunda mü
zakere masasına getiren bir arkadaşınız olarak, lehte 
ve aleyhte bulunan hususları sizlere arz ettim, karar 
Yüce Heyetindir. Ben, Grupum olarak, üye sayısının 
28'e yükselmesinde herhangi bir sakınca görmemekte
yim. Bu düşüncelerimi sizlere arz ederim. (A. P. sıra
larından «Oldu mu?» sesleri). 

Ancak, hiç bir arkadaşımın, özellikle Grup Baş-
kanvekiîi Oğuz Aygün arkadaşımın bu noktada, her 
halde Danışma Kurulunda ifade edilen fikirlerin aksi
ne bir fikri ifade ettiğim hususuna sahip olmamasını 
rica edeceğim. Zira bunu o sıralardan yeni işitmekte
yim. 

Danışma Kurulunda bir mutabakat hâsıl olmadı
ğı ve Danışma Kurulu meseleyi Genel Kurula getire
rek, yeni baştan müzakeresini mümkün kıldığı ve za
rurî gördüğü için, meseleye yeniden bakmak durumu 
ortaya çıkmıştır ve böylece Danışma Kurulunun ka
rar veremediği bir meseleyi Yüce Heyetiniz karara 
bağlayacaktır. Lehte ve aleyhte koşulları bizden din
lemeye ihtiyaç hissetmektedir; bu nedenle açık ve se
çik düşüncelerimizi arz ediyorum ve şunu da açıklık
la ifade ediyorum ki, Danışma Kurulu aslında usul 
meselelerini asgariye indirmek, usul meselelerini Yü
ce Heyetinize intikal ettirmemek amacıyla kurulmuş 
bir komisyondur. Orada usul meselesinde mutabaka
ta varılmadığı takdirde, meselenin genişliğine ve de-

{ rinliğine burada müzakeresine elbetteki ihtiyaç ola-
j çaktır. Bu amaçla söz almış bulunuyorum. Beni din

lediğiniz için teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçen. 
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Adalet Partisi Grupu adma Saym Aygün, buyu- j 
run efendim. I 

A. P. GRÜPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; I 

Bugün yüce huzurlarınızı işgal etmek niyetinde de- I 
ğildim. Danışma Kurulunun bir kararı Yüce Heyeti- I 
nize arz edildi. Ondan sonra, Danışma Kurulunda, I 
Kurula iştirak eden beş siyasî partinin dördünün onay- I 
ladığı karara bir siyasî partinin sayın temsilcisi, mu- J 
haîefet şerhi vererek katılmadı ve burada huzurları- I 
nızda ilk konuşmayı yapmak suretiyle muhalefet şer- I 
hini de yüce huzurunuzda daha açık ve seçik olarak 
dile getirdi. I 

Ben söz istememiştim, ama bir yeni şekil doğdu- I 
ğu için, yadırgadığım bir hususa, bu Yüce Parlamen- I 
tonun çatısı altında itibar etmediğimizi belirtmiş ol- I 
mak için Yüce huzurlarınıza çıkmaya mecbur kal- I 
dım. I 

Danışma Kurulunun bir kararı var. Sayın Nejat I 
ölçen arkadaşımın ifade buyurduğu gibi, Danışma I 
Kurulu karar almamış değil, Danışma Kurulu beş I 
mensubunun dördünün imzasıyle bir karara varmış. I 
Bu karara bir parti iştirak etmemiş; o da muhalefe- I 
tini huzurunuzda dile getirdi. I 

Şimdi imzası olan dört siyasî partiden bir tanesi- I 
nin çok değerli üyesi Saym Nejat Ölçen huzurlarını- I 
za geliyor, meseleyi burada, bir kere daha, karar I 
vermenize tesir edebilmeyi temin babında, izah et- I 
meye lüzum duyuyor; fakat konuşma edası itibarıy- I 
le de âdeta muhalefet şerhine iltifat eder gibi bir eda I 
ile konuşuyor. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benim yadırgadığım I 
ve huzurunuza gelmeye mecbur kaldığım husus bu- I 
dur. Danışma Kurulları, Yüce Meclisin fazla işgal I 
edilmemiş olması için ve Yüce Meclisteki müzake- I 
relerin fazla zaman almaması için kurulan ve îçtü- I 
züğe göre yapılan bir kuruldur. Bu kurulda enine I 
boyuna meseleler görüşülür, bir esasa bağlanılır; mu- I 
tabakat temin edilirse aynen getirilir ve oyunuza arz I 
edilir. Mutabakat temin edilemeyen hususlarda da I 
mutabakata itiraz eden şahıslar huzurlarınızda iti- I 
razlarını yaparlar; Yüce Meclisin iltifat etmesi için I 
kendilerini savunurlar. Ondan sonra Yüce Heyetini- ] 
zin vereceği oyla ya Danışma Kurulu kararı tasdik I 
edilir yahut muhalefet eden şahsın verdiği şerhe iti- I 
bar edilir, verdiği izahata itibar edilir, karar aksine I 
şekilde tecelli eder* I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu yadırgadığım I 
hususu ve huzurunuza geliş nedenimi izah ettikten | 

— 319 

8 . 1 . 1976 O : 1 

sonra, hazır yüce huzurlarınıza çıkmışken, arkadaşı
mın izahatına karşılık, bir - iki hususu da kararını
za etkili olur düşüncesiyle dile getirmekte fayda gör
mekteyim. 

Evvelâ 27 ve 28 meselesi: Bu, Danışma Kurulun
da ortaya atılmasına rağmen, daha önceki senelerde 
de, Danışma Kurullarının pekâlâ itibar edebilecek
leri; fakat bugüne kadar hiçbir Danışma Kurulunda en 
ufak bir şekilde değişikliğe lüzum görülmemiş olan 
bir husustur. Nitekim, son Danışma Kurulunun ka
rarma istinaden Yüce Heyetinizin iltifat etmiş oldu
ğu şekilde de gene 27 rakamı sabit tutulmuştur. Onu 
size şöyle arz edecek olursam, haklı olduğumuzu 
göreceksiniz. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi, 
189 milletvekili ile 12,06 rakamına göre 12; Adalet 
Partisi, 149 üyesi ile 9,50 rakamına göre 9; Millî Se
lâmet Partisi, 49 üyesi ile 3,12 rakamına göre 3; 
Demokratik Parti 26 üyesi ile 1,65 rakamına göre 2; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi - ki o tarihte tekrar grup 
kurmuş idi - 10 üyesine göre 0,63 rakamına istina
den 1 üye ile komisyonlarda temsil ediliyor idi. 

Şimdi burada dikkat buyurulursa, sadece ve sa
dece kayba uğrayan, 0,50 rakamını tamamen hiçe 
sayan Adalet Partisi olmuştur. Şimdi o tarihte 0,50 
kaybına rağmen, Adalet Partisi bir itirazda bulun
mamıştı. Neden? Çünkü, 27 rakamı fiks bir rakam 
olmamış olmasına rağmen, bir itirazî durum olma
sın, partizan bir düşünce ile hareket ettiği kanaati 
hâkim bulunmasın diye. 

Şimdi bugün durum aynen karşımıza çıkmıştır. 
Tekrarını zait addederim; ama gerek Saym Özer 
Ölçmen, gerek Sayın Nejat ölçen burada ifade etti
ler; aynı hususu tekrar huzurunuzda belirtmek is
temem, yalnız, bir noktaya işaret edeceğim: 27 ra
kamında Demokratik Partinin kaybolduğunu iddia 
ettiği miktar 0,43'tür. Yani vaktiyle Adalet Partisinin 
kaybetmiş olduğu 0,50 rakamına karşılık, şimdi 0,43 
miktarında bir kayıp vardır. 

Şimdi - bugünkü Danışma Kurulu toplantısında 
da aynı meseleyi dile getirdik - bunun bir kaidesi 
konmalıdır. Yani, hangi rakam kayıptır, hangi ra
kam kayba tahammül edilemeyip tashihi icap eden 
rakamdır?. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için bir kaide 
konulacak olursa, elbette akla, mantığa en uygun 
gelen, 0,50'nin altında kalan rakamlardır. Biz, bu 
kaideye göre sınırda olmamıza rağmen itiraz etme
mişiz; ama Demokratik Parti bunun altında olması
na rağmen, bugün itiraz etmektedir. 



M. Meclîsi B : 37 . 8 . 1 . 1976 0 : 1 

Peki, bu itirazı değerlendirdik ve kaideyi bozduk. 
O zaman, 28. yaptığınız takdirde, Adalet Partisinin 
kaybolan 0,32'sini, Cumhuriyet Halk Partisinin kay
bolan 0,34'ünü, Millî Selâmet Partisinin kaybolan 
0,18'ini hangi kalıba, hangi kaideye, hangi usule gö
re reddedeceğiz? 

Sevgili arkadaşlarım, ben, yüksek huzurunuzda 
bir meseleyi savunurken mutlak kaidelere bağlanmak, 
mutlak prensiplere bağlanmak esasından hareket 
edilmesine taraftarım ve Yüce Heyetinizin şu veya 
bu parti düşüncesinden tamamen sıyrılarak kaidele
re göre karar vermesini talep etmek durumundayım. 
Bu talebimizi yaparken Yüce Heyetinizin itibar gös
tereceğini ve bu meselede ilerideki senelerde de birta
kım ihtilâtların doğmaması için, amiyane tabiri ile 
yol olmaması için, emsal teşkil etmemesi için 27 ra
kamının Danışma Kurulu kararma uygun olarak ka
bulünü Yüce Heyetinizden talep ediyorum ve bu ara
da bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Değerli 
arkadaşım. Sayın Özer Ölçmen, burada konuşurlar
ken, «Efendim, muhalefet ye iktidar aynı oya sahip 
oluyor» esasından itiraz ettiğimizi ifade etti. 

Aslında o itiraz şuna dayanmaktadır: Bir muha
lefet grupu 213 sayıya sahiptir. îktidar grupu (siya
sî partiler olarak) 218 üyeye sahiptir. Binaenaleyh, 
yine oylar aynı değildir. Bunu da dikkate almanızı 
rica ederim. 

HASAN ÇETÎNKAYA (Erzincan) — Bağımsız
ların oyları ne oluyor? 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Bağımsız
lar milletvekili değil mi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, bunda 
bağımsızların rolü olmuyor. Bu daimî komisyonlarda 
bağımsızlar temsil edilmediği için, 27 rakamının için
de bağımsızlar bahse konu olmuyor. Yanlış anlaşıl
mamalıdır, yani sadece bunda bahse konu olmuyor. 

Bu hususu arkadaşlarımın yanlış değerlendirmemele
rini rica ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Başkaca grupları ve şahsı adına söz isteyen sa

yın üye var mı? Yok. Bu durumda, komisyonları 
ve üye adetlerini ayrı ayrı okutarak oylarınıza suna
cağım efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, oy
lamaya en aykırsından başlamak gerek. Yani 28 en 
aykırı olduğuna göre, ondan başlamak suretiyle oy
layacaksınız değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, reddedilirse bu öneri, tek
rar Danışma Kuruluna götürüp yeniden bir hazırlık 
yapıp öyle geleceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo 
Başkan», sesleri, alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, aslında komisyonları teker teker oylamak hem 
vaktin kaybına ve hem de sonuca son derece geç 
ulaşmamıza sebep olacaktır. Aynı zamanda burada, 
aleyhte olan bir hususu da oylamış olacağız. Eğer, 
28 sayısı oylanır ve reddi söz konusu olursa., listenin 
tümünü oylamak mümkün olur ve zaman kazanırız. 
Eğer, 28 oylanıp kabule mazfhar olursa, bu takdirde 
listenin tümü yine oylanmış ve yine zaman kazanmış 
olacağız. 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim: Şimdi Dilek
çe Karma Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu, Plan Komisyonu var. Bunlar 
kanunlarla ve Anayasa ile tâyin ve tespit edilen mik
tarlardadır. Bunların Genel Kurulca miktarının de
ğiştirilmesi söz konusu olamaz. Bu bakımdan, ayrı 
ayn oylarınıza sunacağım. Okutuyorum: 

^«Adalet Komisyonu: Üye adedi...» 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, 

rica ederim, usulî itirazımız var. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Muhalefet şerhi bulunan, Danışma Kurulu 
önerilerinin oylanmasının usulü hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz eivvel bahsettiğimiz gibi... (Gürültüler) 
iBAŞKAN —• Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 

Bağırmayınız, rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bozbeyli. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 

Genel Başkan konuşurken onlar itiraz edemezler. 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum, Sayın 
Bozbeyli konuşuyorlar. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 
Genel Başkan konuşurken itiraz edemezler. 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim, hiç kimseye iti
raz edilmemesi lâzım. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) -~ Sayın Baş, 
kan, arkadaşlarımızı üzecek bir şey söylemek iste
mem. 
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BAŞKAN— Şüphesiz efendim, sizden sadır ol
maz efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (îstanbul) — 226 rakamın
dan da bahsetmek istemem. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (tstaribul) — Sayın Baş

kanım, «Bugüne kadar Meclis çalışmalarını sen ge-
ciktridin, ben geciktirdim» diye bütün gruplar birbi
rini suçladı; ama hiç değilse zatı devletiniz, Meclis 
çalışmalarını geciktirmiş olmanın suçlamasına muha
tap olmayınız lütfen. 

'BAŞKAN — Olmak istemem efendim, buyurun. 
FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Şimdi arz 

ediyorum: 
Sayın Başkanım, bir öneri gelmiştir. Bu öneriye 

aykırı olarak Demokratik Parti Grupu itiraz etmiş
tir. Demokratik Parti Grupunun itirazı aykırı bir 
durum yaratır. Tüzükteki hükümler bunu gerektirir. 

Önce aykırılığı gerektiren önerge oya sunulur; 
bu reddedildiği takdirde, grupların ittifak ettiği öner
ge oya sunulur. Şayet zatı âlinizin buyurduğu gibi, 
evvelâ 27 oya sunulur da bu reddedilirse, Meclis bu
gün dağılır ve bir gün gecikmiş olur. Halbuki siz bi
raz evvel buyurdunuz ki: «Ben esasen gecikmeyecek 
olan Dilekçe Karma Komisyonu, Bütçe Komisyonu 
ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunu 
oya sunacağım.» Arkasından da, Riyaset Divanı 
Üyesi arkadaşımıza Adalet Komisyonunu okuttunuz. 

Bu sebeple, beyan buyurduğunuz hususu lütfen 
uygulayınız ve bir gecikmeye zatı âliniz muhatap ol
masın, 

BAŞKAN —• Böyle bir niyetimin olmamasını bil
meniz lâzım. Böylece bir niyetle hareket etmediğime 
inanmanızı rica ediyorum. 

Usul hakkındaki görüşmelerinizi dinledim. Bu iti
barla usul hakkında, bu konunun oylanıp oylanma
ması hakkında lehte ve aleyhte 64 ncü maddeye göre 
iki arkadaşıma söz verip, sonra karar almak için oy
layacağım. 

Konunun lehinde ve aleyhinde usul hakkında tar
tışma açıyorum efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın. Başkan, le
hinde dediğiniz tutum hangisidir, lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Başkanlık önerisinin, yani Danışma 
Kurulunun önerisinin lehinde ve aleyhinde. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) :— Zatı âlinizin önerisi 
nedir? Onu anlayamadık ki... 

BAŞKAN— Danışma Kurulunun önerisi efen
dim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Savm Başkan, mu
halefet şerhi oylanmaz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

madde 20'de gayet açıklıkla deniyor ki: «Komisyon
ların her birinin üye sayısı, Danışma Kurulunun tek
lifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyle tayin edilir.» 

Zatı âlinizin yaptığı tatbikat doğrudur. 

BAŞKAN — Evet efendim doğrudur; bu itibarla 
tartışmayı açryorum. Arkadaşlarıma usul hakkında 
lehte, aleyhte söz vereceğim: Danışma Kuruluna git
sin mi, gitmesin mi? Bu, Genel Kurulun kararma 
bağlıdır. 

ŞENER 'BATTAL (Konya) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bendeniz kısa gö

rüşeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. Lehinde mi aleyhinde mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Kürsüye buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

İçtüzüğün 20 nci maddesinin tatbikatı ilk defa yük
sek huzurlarınıza gelmiş değildin İçtüzüğün tatbikatı 
daha evvelki yıllarda burada bahis mevzuu olmuştur. 
Ayrıca, sık sık 19 ncu maddedeki Danışma Kurulu 
kararlarının burada oylandığını görmüşüzdür. 

Şimdi 19 ncu maddedeki Danışma Kurulu karar
larının oylanmasında, Danışma Kurulunun ittifak et
tiği meselenin Meclisin ıttılaına, oyuna daima sunul
ması teamül haline gelmiştir, tatbikat böyledir. 

Danışma Kurulu bir karar alır, bu kararda mu
halefet şerhi de olabilir; ama muhalefet şerhi oyla
manın esası değil, Danışma Kurulu kararı oylama
nın esasıdır^ 

Bu sebeple, Başkanlık oylamayı yaparken, 19 ncu 
madde de Danışma Kurulu kararı olarak tecessüm 
eden, meydana gelen kararı oya sunmak durumunda
dır. Bu karar reddedildiği takdirde, şüphesiz diğer hu
susların da oylanması söz konusudur. 

Şimdi, 20 nci maddenin bentlerinden sonraki ilk 
fıkrada; «Komisyonların her birinin üye sayısı, Da
nışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işa
ret oyuyla tâyin edilir.» denmektedir. 

O halde, Başkanlık isabetli bir tatbikat içindedir, 
üstelik 28'lik Komisyon, yani 14?e -< 14 çift sayılı ko
misyon belki dünyanın hiçbir tarafında yoktur... 
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SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Dünyanın hiçbir 
tarafında komisyonda ödünç verme de yoktur, veren 
parlamento da yoktur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu; «komisyon

ları kuralım, ama çalışmasın» mânasına bile gelir. 

O halde muhterem arkadaşlarım, şimdi, 14'e -
14 komisyon üyesi seçildi, içtüzüğümüzde ve Anaya
sada-, «Oylamada, başkanın bulunduğu taraf 'hâkim
dir» fikri de olmadığına göre, komisyon bir üyenin 
hasta olmasını bekleyecek veya nasıl bir çoğunluk te
min ederse o şekil de komisyon başkanı ve üyelerinin 
seçimi durumu gibi, komisyona baskın metodu ge
lece^ 

Geliniz, bu 'işi akıl terazisinin hassas tarafı ile 
tartalım ve halledelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat

tal. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Aleyhte söz isti

yorum efendim. 
©AŞKAN — Yani, Başkanlık tutumunun aley

hinde söz istiyorsunuz değil mi Sayın Ölçmen? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Bugünkü Danışma Kurulu toplantısında, anlaşa

bildiğimiz konulan biran evvel Yüce Heyete arz ede
rek, Yüce Heyetin tasviplerini alarak, hiç olmazsa 
meclisleri kısmen çalışır hale getirmek konusunda 
başta Sayın Başkanımız olmak üzere, bütün grup 
temsilcisi arkadaşlarımız mutabakata varmış idik. 
Hatta bu konuda bir metot ve sıra üzerinde de mu
tabakat sağlanmıştı. 

Muhalefet şerhini yazarken, en son Sayın Başka
nımla ben kalmıştım, bu konuyu orada yine tek
rar ettim. Konu şu idi : 

içtüzüğün gereği olarak Meclislerin kısmen çalı
şır hale gelmesi için, önce Başkanlık Divanının teşek
kül etmesi gerektiğine ve Sayın Başkanımız da seçil
diğine göre, Başkanlık Divanının diğer üyelerinin 
oranları üzerinde de mutabakat halinde olduğumuz 
için, bu oranlan da Yüce Heyete sunacaktık ve tas
viplerini alacaktık; sonra bu yerler için tespit edilmiş 
olan partilerin isimlerini sunacak, onların da tasvi
bini alacak idik. 

Bütçe yaklaştığına göre ve Bütçe Komisyonu da 
en önamli komisyonlardan birisi olduğuna göre, şu 
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! sırada görev yapması gereken Bütçe Komisyonunun 
oranlarında da mutabık olduğumuza göre, üyelerin 
isimleri ile oylamaya sunacak; bunun dışında Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Dilekçe 

I Karma Komisyonu gibi önemli komisyonlann oyla-
! masını yapıp, hiç olmazsa kısmen bu komisyonların 

seçimini bitirmiş olacaktık. 
Sayın Başkanımız şimdi bunun yerine 27 - 28 me

selesini öne aldılar ve halen de Anayasa Komisyo-
[ nundan, Adalet Komisyonundan başlatmak suretiyle 

yukarıda vardığımız iyi niyetli mutabakatın tatbika-
I tında bir aksama yarattılar. Ben Başkanlığın tutumu

nun aleyhinde bunun için söz almış bulunuyorum. 
Önce bu işlemleri yapalım, Meclislerin hiç plmaz-

| sa Başkanlık Divanını seçmiş olalım, Bütçe Karma 
Komisyonunu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 

I Komisyonunu ve Dilekçe Karma Komisyonunu 
i seçmiş olalım; ondan sonra, «27 ile bir haksızlık 
| mı yapılacak, yoksa 28 ile Mustafa Asri Un

sur Beyin Demokratik Partinin her komisyon-
da bir üye azaltılmasına sebep olmasına vesile mi 

I olunacak?», onun için Yüce Heyetin kararına ve 
reylerine müracaat edelim diyor ye bu teklifimizi 

I tekrar ediyoruz. 
Teşekkür ederim efendim. (D. P. sıralarından al-

| kışlar) 
[ BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ölçmen. 
I AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhte söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, aleyhte. 
OĞUZ AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, ne

yin aleyhinde konuşuyorlar efendim? 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık tutumunun... 

Yani bu komisyonları ayrı ayrı üye sayıları ile bir
likte oya sunmanın aleyhinde konuşuyorlar arkadaş
larım. 

Buyurun Sayın Şener, 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

bundan evvel Başkanlık Divanındaki üyelerin seçimi 
ve oylanması konusunda bir tatbikatınız oldu. 

Takdir edersiniz ki, orada, 11 nci maddeye göre 
hareket edilmiştir. 11 nci maddenin hükümlerini ko
misyonlarda tatbik etmemek mevzuubahis olamaz. 
Çünkü Danışma Kurulunun bir kararı vardır ve Da
nışma Kurulunun kararma itiraz eden bir grup ol-

I muştur. 
i ' BAŞKAN — Evet efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu grup 27 - 28 
rakamını vermiştir. Bir grup 27 rakamını savundu, 

I diğerleri 28 rakamını savundu. 
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Şimdi evvelâ ortada bir usulî konu var. 27 mi ol
sun, 28 mi olsun? Bu Danışma Kurulunun kararını 
yürürlüğe koyabilecek olan kimdir? Heyeti Umumi
yedir. O halde lütfediniz, 28'i mi kabul ediyor, 27'yi 
mi? 28'i kabul ederse bu önerge kabul edilmemiş de
mektir, tekrar Danışma Kuruluna gidecektir. Danışma 
Kuruluna gidip gitmemesi hususunu evvelâ oylayınız. 
Yani önce, bu önergenin aleyhinde olan ve esas olan 
27'ye muhalif olan 28'i kabul edip etmemek konusu
nu oylayacaksınız. Eğer 28 kabul edilirse, bu Danış
ma Kuruluna gider. Tekrar burada oylanamaz. Eğer 
kabul edilmezse, 27 kabul ediliyor demektir, o zaman 
muamele görür. 

Benim bu konudaki görüşüm budur. Evvelâ 28 
rakamı oylanma! ı, bunun kabul edilip edilmediği 
keyfiyeti ortaya çıktıktan sonra, 27'nin kabul edilip 
edilmemesi ayrı bir meseledir. 

Onun için Sayın Başkan, önce ortaya çıkan usulî 
bir müzakerenin ve itirazî bir hususun oylanması 
gerekir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Avcı, buyurun efevdim. 
SABtT OSMAN AVCİ (Artvin) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Yeni yapılmış İçtüzüğümüzün ilk uygulamaların

da bu nevi münakaşalar cereyan ediyor. 

Bir Danışma Kurulunda, bir veya birden çok 
üyenin muhalefet şerhi vermesi teklif değildir, teklife 
muhalefettir. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu hususta söz istiyorum. 

SABtT OSMAN AVCI (Devamla) — Eğer, Da
nışma Kurulunun teklifi yok ise, o zaman burada 
neyi konuşuyoruz? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — «Görüş bildi
rir» diyor. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; 20 nci 
maddenin. 2 nci fıkrasını okuyunuz lütfen efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — «Görüş 
bildirir» demiyor bu madde.. «Komisyonların her bi
rinin üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifi üzeri
ne...» Danışma Kurulu buraya bir teklif getirecek 
ve JDanışma Kurulunun görevleriyle ilgili maddeyi 
de lütfen tetkik buyurursanız; yerine göre görüş bil
dirir, yerine göre teklif getirir. 

Danışma Kurulunun teklifi yok ise neyi konuşu
yoruz? Danışma Kurulunun teklifi var ise, teklif oy
lanacak ve teklif Yüce Kurulda onaylanacak. Tek
lifin aleyhinde olduğu için, genel hükümlere göre ev
velâ aleyhte olan oylanır. Biz burada bir kanunun 
maddesi, bir fıkrası, bu fıkranın değiştirilmesiyle il
gili aleyhteki bir önergeyi oylamıyoruz. Danışma 
Kurulu var. Bu Danışma Kurulu Meclis Başkanının 
başkanlığında, siyasî parti gruplarının temsilcilerin
den ibarettir. Bu temsilciler gelmiş bir araya, bir tek
lif hazırlamışlar. Bu teklif Başkanlık Divanının sayı-
sıyle ilgilidir, yerleriyle ilgilidir. (C. H. P. sıralarından 
«İttifak yok» sesleri) 

İttifak olmayabilir efendim. Meclisin oylamasında 
da ittifak olmayacak. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 
Rica ediyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Meclisin 
oylamasında da ittifak olmayacak. Ekseriyet hangi ta
rafa karar verirse ona verecek. 27 kişilik teklif var
dır. 

Şimdi Sayın Başkanın yapacağı işlem şudur : 
Danışma Kurulunun teklifini her komisyon için 

ayrı ayrı oya koyar. Meclis bu teklifi reddedebilir. 
Bu durumda kabul etmemiş, onaylamamış olur. Mec
lis reddederse, Danışma Kurulu yeni teklif getirir. 

Şimdi 27 ve 28 hakkındaki mütalâamı da arz ede
ceğim. 

Arkadaşlar, bu İçtüzük yapılırken karınca kade
rince içinde çalıştım. 

İçtüzüğün 20 nci maddesinde Danışma Kurulu 
ve komisyonlar yazılmış, komisyonların, isimleri be
lirtilmiş. Ondan sonraki fıkra şöyle yazılı; aynen arz 
ediyorum: 

«Komisyonların her birinin üye sayısı, Danışma 
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret 
oyuyle tayin edilir.» 

Ee, Danışma Kurulunun teklifi var burada... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — İki teklifi var 
ama. 

SABİT OSMAN AVCİ (Devamla) — Danışma 
Kurulunun iki teklifi yok. Danışma Kurulu iki tek
lifle gelemez. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi var efendim, muha
lefet şerhi var. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Muhalefet 
şerhi var, iki teklif yok; Sayın Başkan da söylüyor. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, ben de onu arz edi
yorum; onu izah ediyorum efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Muhalefet 
şerhi var. 
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HASAN SEVER (Çanakkale) — Tam benzetmiş
siniz, 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Biz benzet
medik, Meclis kabul etti beyefendi; Yüce Meclis 3,5 
ay çalışarak kabul etti. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 27-28 yok Sayın 
Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — İçtüzükte 
27 yok, sabırlı olunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, müdahale etmeyiniz 
rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Öyle beyan ediyor
sunuz da Sayın Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — «27 - 28 sa
yısının izahına gelince» diyoruz; 27 mi olsun, 28 mi 
olsun? 

Bakınız, Başkanlık Divanında başkanvekillerinin 
sayısı tespit edilmiştir. İdareci üyelerin, Divan Üye
lerinin sayısını Danışma Kurulunun teklifi üzerine 
Yüce Meclis karara bağlayabilir. 

Komisyonların sayıları : 
Eski' İçtüzüğün 22 - 24 ncü maddelerinde, komis

yonların sayıları Genel Kurulca karara bağlanırdı. 
Yeni İçtüzükte, komisyonların sayısını evvelâ Danış
ma Kurulunda teklif haline getirelim, o teklif Genel 
Kurulda karara bağlansın diye, eski İçtüzükten farklı 
bir hüküm kabul ettik. 27 nedir, 28 nedir? 

Arkadaşlar, Anayasanın 85 nci maddesi ve İçtü
zükteki hükümler şunlardır : 

Meclislerin faaliyetlerinde, siyasî parti gruplarının 
kuvvetleri oranında Meclislerin faaliyetlerine katıl
malarını sağlayacak şekilde İçtüzük hükümleri dü
zenlenir. Bu Mecliste siyasî parti grupları vardır ve 
her birinin komisyonlara katılmaları hakkıdır. Ana
yasa Mahkemesinin de bu hususta çeşitli kararları 
vardır. Evvelâ siyasî parti grupları komisyonlarda 
temsil olunacak. Anayasa Mahkemesinin kararı da 
bu. Başkanlık Divanında temsil olunacaklar. Sonra 
kuvvetleri oranında temsil olunacak. O halde siyasî 
parti gruplarının komisyonlardaki kuvvetleri oranın
daki temsilinin sayısını kim tespit edecek teklif ola
rak? Tüzüğümüze göre Danışma Kurulu. Nasıl ya
pacak bunu? Eskiden nasıl yapardı? 

15 mi, 20 mi, 25 mi, Meclisteki siyasî parti grup
larının sayısına ve bunların o Meclisteki kuvvetleri 
orrnına göre. Hangi rakamda hem her siyasî parti gru
pu komisyonda yer alıyor ve hem de her siyasî parti 
grupu kuvveti oranında yer alıyorsa, en küçük rakam 
kom'syonun üye sayısını tespit eder. İşte Danışma Ku

rulunun yapacağı iş budur, yaptığı iş de.budur. Otur
muştur, Meclisteki beş siyasî parti grupunun hepsinin 
komisyonlarda temsil olunmasını ve kuvvetleri ora
nında da temsil olunmasını 27 sayıda mümkün gör
müş ve 27'şer üyelik komisyonların kurulmasını teklif 
olarak Yüce Heyete getirmiştir. Yapacağı muamele 
nedir? Tüzüğün 20 nci maddesinin okuduğum hükmü
ne göre bu teklifi onaylamak için oylamaktır. Oyla
nır, Meclis kabul eder, Meclis reddeder; Danışma Ku
rulu 27'nin dışındaki rakamları yeniden arar. Bu 28 
de olur, 29 da olur. Meclis bunu reddederse, Danışma 
Kurulu onu arar; ama Meclise gelmiş teklife, muhalefet 
şerhi verdim, evvelâ muhalefet şerhinin oylanması İç
tüzüğün umumî hükümlerindendir denmesini kabul 
etmiyorum. Sayın Başkanın yapacağı muamele budur, 
saygı ile arz ediyorum efendim. (A. P. şıralarından al
kışlar.) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Efendim, usul üzerindeki görüşmelerimiz bitmiştir. 

Arkadaşlarıma iki lehte iki aleyhte söz verdim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kanım, bir şeyi tavzih etmek istiyorum : Sayın Sabit 
Osman Avcı, «Anayasa Mahkemesinin bir kararında 
siyasî partilerin küvetleri oranında Meclis çalışmaları
na iştrak eder diye kararı var» dedi; halbuki bu karar 
öyle değil; «Siyasî parti olmayanlar da kuvvetleri ora
nında Meclis çalışmalarına iştirak eder» demektedir. 
Nitekim bu karara göre Senato Başkanlık Divanı böy
ledir. 

BAŞKAN — Efendim, karma komisyonlar için 
söz konusudur o. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Teklifin dü
zeltilmesini rica edeceğim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, buradaki «görüş» bir başka istikâmete giderse, 
Danışma Kurulu hiç bir zaman karar konusu olan 
bir hususta, böyle bir karar alarak hiç bir şey getire
mez. Misâl olarak söyleyeyim : Danışma Kurulu gö
rüş bildirir. 260 kişilik grupu olduğu farz edildiği tak
dirde, Mecliste 20'şer, 15'er kişilik başka grupların da 
bulunduğunu farz edin. 

BAŞKAN — Efendim, farz etmek üzerinde ko
nuşmuyoruz şimdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 20 şer kişilik 
gruplar, bir karar alındığı takdirde muhalefet şerhi 
vermişse, o zaman Meclisi çalıştıramaz hale getirirsi
niz, o zaman yeniden Danışma Kuruluna gider; yeni
den bir başka öneri gelir. 
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BAŞKAN — Efendim, riea ediyorum; Usul hak
kında tartışmalarımız bitmiştir. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — «Görüş bil
dirir» diyor... 

BAŞKAN — Usul hakkındaki tartışmamız bitmiş
tir Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Evvelâ bir... 
BAŞKAN — Efendim rica ederim oturunuz yeri

nize, «bitmiştir» diyorum, (Gürültüler.) 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız; bu hususta söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim neye göre söz vereyim?... 
Buyurun efendim yerinizden. 

FERUH BOZBEYLÎ (istanbul) — Söz lütfettiniz, 
bari kürsüye geleyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yerinizden dinleyece
ğim kısaca. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Danışma Kurulunun önerisinin ne olduğu konu
su tartışma haline getirildi. Eğer Danışma Kurulu 
önerisi demek, Danışma Kuruluna iştirak eden parti 
gruplarından çoğunluğun iştirak ettiği öneri demek ise, 
Danışma Kurulu önerisi başka anlam taşır. Danışma 
Kurulunun önerisi demek, Danışma Kuruluna iştirak 
eden partilerin ittifakla getirdikleri bir metin demek 
ise, bu başka bir manaya gelir. Bu konu açıklığa çık
mazsa, bu Mecliste usul tartışmaları esası görüşmeye 
mani olacak yaygın zaman almalara sebebiyet vere
cektir, lütfen bu konuyu açıklığa çıkaralım... 

Bu Mecliste 260 kişilik bir grup olabilir, 5 tane 
de 10'ar kişilik grup olabilir. Her grupun bir sözcüsü 
Danışma Kuruluna iştirak edince, elbette 260 kişilik 
grupu ekalliyette bırakacak birçok çeşitli kararlar alı
nabilir. Onun için çok rica ederim, bu hususun aydın
lığa çıkmasına imkân verecek bir müzakere zemini 
hazırlanması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu kararla
rı kesin kararlar değildir, öneridir; 260 kişilik grup 
onu Mecliste reddedebilir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Oya sunu
lacak öneri yoktur efendim... 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 20 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gayet açık ve seçiktir Sayın Bozbeyli. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Usulü itira
zımı arz ediyorum Sayın Başkan; zatıâliniz bir imzası 
noksan olan bir vesikayı Danışma Kurulu önerisi te

lâki ediyorsanız bu konudaki usulî tutumunuzun aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşınız Özer Ölçmen 
«muhalefet şerhi» diye altına muhalefetini işaret et
miş ve yazmıştır, yani buna muhalefet ettiğini, muha
lefet şerhinin de ekli olduğunu ifade etmiştir Ve mu
halefet şerhi de okunmak suretiyle bilgilerinize sunul
muştur. Bu itibarla Danışma Kurulu önerisi diğer 
partilerin iştiraki ile okunan öneridir Başkanlığın ka
nısına göre. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bu görüşü

nüzün aleyhindeyim. Usul bakımından, «çoğunluğun 
kararı Danışma Kurulunun önerisi midir değil midir» 
sorusuna «Evet önerisidir» cevabı veriliyor; bu hu
susta usul itirazım var müsaade buyurun ifade edeyim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bu
nun hakkında da konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim efen
dim, Sayın Bozbeyli ile konuşuyorum, usul tartışması 
açınca size de söz vereyim. 

Sayın Bozbeyli, anlayamadım efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, arz 

edeyim : Zatiâliniz bir imzası noksan olan... 
BAŞKAN — Noksan değil muhalefet şerhi var

dır, l nci önergeye de iştirak etmiştir, 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Muhalefet 

şerhi var, mutabık değiliz; bir grupun mutabık olma
dığı bir Danışma Kurulu kararını siz Danışma Kuru
lunun önerisi telâkki ediyorsunuz. Ben de bu görüşü
nüzün İçtüzüğe aykırı olduğunu ve bu işle ilgili mü
talaamı söylemek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
2. — Danışma Kurulu önerilerinde, Kurula ka

tılanların oy birliğinin sağlanamaması halinde, alın
mış olan kararın Danışma Kurulu önerisi niteliğinde 
olup olmadığı hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında görüşme 
açıyorum; lehte, aleyhte söz vereceğim. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

Efendim, rica ederim, size de lehte söz vereceğim, 
size de söz vereceğim. Danışma Kurulu hakkındaki 
Başkanlığın mütalaasına iştirak etmiyorlar, Başkanın 
bu konudaki tutumu hakkında söz istiyorlar, usul 
tartışması... 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bi
raz evvel 64 ncü maddeye göre açtığınız usul hak
kındaki konuşma, sizin tutumunuzla ilgili değil midir? 
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BAŞKAN — Sayın Ertem, oylama konusunda ko
misyonların ayrı ayrı adetleri ile birlikte oylama ko
nusundaki Başkanlığın tutumunun lehinde ve aleyhin
de söz verdim, usul tartışması açtım. Şimdi Başkan
lık Divanının Danışma Kurulu önerisi hakkındaki 
anlayışıdır bahse konu olan Sayın Bozbeyli diyorlar 
ki, «İttifak olmadıkça Danışma Kurulu önerisi söz ko
nusu olamaz», o konuda söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlanm, hepinizin müsamahasını rica ediyorum, 
ümit ediyorum ki sizleri incitecek, sizlerin zamanını 
alacak bir şey söylemediğimi, konuşmalarımın sonun
da lütfedip anlayacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, 1948 senesinde Meclis
lerde Demokrat Parti ekalliyette, Cumhuriyet Halk 
Partisi de büyük çoğunlukta imiş. Hafta 3 gün toplan
tı yapılırmış, 1 gün de sözlü sorulara ayrılmış. Cum
huriyet Halk Partili bir milletvekili, «sözlü sorular 
dursun da kanunları görüşelim» diye bir önerge ver
miş. O zaman kürsüye çıkan bir Demokrat Partili mil
letvekili, «Bugün muhalefetin murakabe günüdür. Bi
zim hakkımızı elimizden almayın. Oy çoğunluğuna 
sahipsiniz; fakat bu çoğunluğunuzu, bizi ezmek için 
kullanmayın» ricasında bulunmuş. Oy çoğunluğu ile 
Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Partinin mura
kabe günü sözlü soruları işletmesini önlemek için ka
ran almış ve Demokrat Partililer Meclisi terk etmiş. 

1957 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi ekalliyet
te kalmış, Demokrat Parti çoğunluğa geçmiş ve o za
man da yine Meclisler 3 gün toplantı yaparmış, 1 gün 
de sözlü soru ve murakabe için ayrılmış. O zaman 
da, bir Demokrat Partili milletvekili, Cumhuriyet Halk 
Partililerin sözlü soru ve murakabe yollarını tıkaya
bilmek için; «gündemdeki sözlü sorular kalsın kanun
ları görüşelim» diye bir önerge vermiş. Bu defa da, 
şimdi aramızda bulunan Ferda Güley Beyefendi aleyh
te konuşmuş ve «Arkadaşlar, bu Meclisin kapısına 
ister han yazın, ister hamam yazın, ister parlamento 
yazın; ama bu Meclisin içinde muhalefetin sesi çıkmı-
yorsa bu Meclise parlamento demek zordur. Yalnız 
padişahın kubbe altında, münhasıran iktidarın prob
lemleri görüşülür. Onun için bize kıymayın. Reyimiz 
azdır, çoğunluğunuza dayanarak bizi susturmayın, gü
cünüzü iyi yollara kullanın» demiş; yine oylanmış, 
Demokrat Parti çoğunluğu ile karar alınmış, bu defa 
da Cumhuriyet Halk Partililer dışarıya çıkmış. 
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Arkadaşlarım, bugün ben sizden şu ricada bulu
nuyorum. Bakınız, Sayın Başkanımız usulî bir hata 
içinde değil. Biraz evvel, evvelâ 28'i mi oylayalım, 27' 
yi mi oylayalım usulî meselesini konuştunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır, hayır. 
BAŞKAN — Evet efendim, evet efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Halbuki, 

şimdi konuştuğumuz husus bu değildir. Şimdi ben di
yorum ki.... 

BAŞKAN — Evet efendim, oya arz ediyordum 
efendim 27'yi... 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Arkadaşla
rım, şimdiki konuştuğumuz husus bu değildir. 

Sayın Başkan, şimdi bana şu sebepten söz verdi : 
Acaba, Danışma Kurulu nedir, Danışma Kurulu öne
risi ne demektir? 

Sayın Başkanımızın anlayışı şu : Danışma Kuru
luna, Tüzüğümüzün yeni bir müessesesi olarak her 
grupun temsilcisi katılacaktır. Her grupun temsilcisi 
katılacak ve Meclis çalışmalarında bazı uzayıp giden 
ve zaman alan konuları önleyebilmek için, bir nevi 
centilmence, dar bir kadroda konuşup meseleyi olgun
laştırmak ve bir mutabakatla Meclis huzuruna gelmek 
için bu müessese konmuştur. Bu Kurul, Başkanlık Di
vanı değildir, çoğunlukla karar alınamaz; komisyon de
ğildir, çoğunlukla karar alınamaz; Genel Kurul değil
dir, çoğunlukla karar alınamaz. 

BAŞKAN — Karar organı değil zaten. Karar orga
nı mahiyetinde değildir diyorum, danışma niteliğinde 
bir şeydir. Evet. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Arz edece
ğim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Danışma Kurulu ka
rarıdır, Danışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — önerisi efendim, önerisi. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Efendim, si
zin usulî görüşünüz bir- başka şekilde olabilir, ben 
kendi görüşümü arz ediyorum, sizin görüşünüzü arz 
etmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Bozbeyli. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlanm, şimdi, hepimiz birbirimizi suçluyoruz ve 
radyolara beyanat veriyoruz; falan parti Meclisi çalış
tırmıyor, ertesi günü de diğeri beyanat veriyor; filan 
parti çalıştırmıyor diys. Onun için, bunlardan vazge
çelim de biz şu anda Meclisi elbirliği ile çalıştırabil-
menin yollarını arayalım. 
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Arkadaşlarım, ben şu hususu arz ediyorum : Eğer, 
Danışma Kuruluna iştirak eden parti temsilcilerinin 
ekseriyetle verdiği karar diye anlaşılırsa, bundan son
ra Meclislerde bu tecelliyi defalarla göreceksiniz. Üç 
parti grupu bir araya gelecek, alacak kararı; iki parti 
grupu muhalif de kalsa Danışma Kurulu böyle karar 
verdi diyeceğiz. 

BAŞKAN — Karar değil efendim, öneri. 
FERRUH BOZBEYLl (Devamla) — Arkadaşla

rım, ben burada kararın ne olduğunu izah etmek du
rumunda değilim. Yüce Heyetiniz, müteaddit defalar 
karar almıştır. Bir görüşü belirtmek için varılan mu
tabakat da karardır, işaretle varılan şeyler de bazen 
karar olur. 

Şimdi arkadaşlarım, Danışma Kurulunun öneri
sini eğer Danışma Kuruluna iştirak eden partilerin 
çoğunluğunun ittifakı şeklinde anlarsak, bu durum 
Danışma Kurulunu işlemez hale getirebilir. Danışma 
Kurulu, bir mutabakat sağlama kuruludur. Bu mu
tabakat sağlama kurulu, ancak partiler arasında mu
tabakat sağlandığı zaman Danışma Kurulu önerisi-
olur. Aksi halde Danışma Kurulu önerisi olmaz. 

Şimdi Danışma Kurulu meseleyi buraya getirdi... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O zaman ismi ne 

olur? 
FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — O zaman 

isimsiz bir şey olur. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne olur? 
FERRUH BOZBEYLl (Devamla) — Belki sizin 

isminiz olur, bilmiyorum. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Hoş geldin mısır 
unu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Buyurun 
efendim, buyurun. 

FERRUH BOZBEYLl (Devamla) — Efendim 
oradan bir arkadaşım bana «Hoş geldin mısır unu» 
dedi. Arkadaşımı tanıdım ama bunu duymanızı isti
yorum; bana böyle söyledi. 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim. (DP sırala
rından gürültüler) 

İBRAHİM TEKÎN (Adana) — Saym Başkan, 
Genel Başkanımızı konuşturmuyorlar. Genel Başka
nımız konuşmadığı müddetçe sizin Genel Başkanını
zı ben konuşturmayacağım. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsız köpekler, 
namussuz herifler, memleketi hatırdınız. 

M. VEDAT UNSAL (Sakarya) — Genel Başka
nımızı konuşturmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum./Sayın 
Dikmen, rica ediyorum.. Sayın önsal, rica ediyorum.. 
Sayın Bozbeyli.. Sayın Bozbeyli.. (D. P. sıralarından 
gürültüler.) 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Kabadayı iseniz 
konuşursunuz. Ben, burada oturacağım ve kimseyi ko
nuşturmayacağım. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum... Sayın 
Tekin... Saym yönetici arkadaşlarım.. Efendim rica 
ediyorum, rica ediyorum efendim... Efendim, rica 
ediyorum. (Gürültüler). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Gazeteler sizin 
yaptıklarınızı yazıyordu. Bir hırsızın yüzünden mem
leketi kıydınız.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum.. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Genel Başkanımı
za «mısır unu.» diyemezsiniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Ge
nel Başkanımıza «mısır unu» denilmiştir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum.. Sayın 
özer Ölçmen, efendim rica ediyorum... Efendim, 
sükûneti temin etmeden anlamam mümkün değil, an
layamıyorum ne söylediğinizi efendim, rica ediyorum 
efendim. (Gürültüler). 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 
«mısır unu» diyen kimdir? 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum. Efen
dim rica ediyorum, anlamadım.. 

İBRAHıM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, 
kimseyi konuşturmayacağım burada. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 
Maksadımız bu değil; Meclisi çalıştırmamak değil, 
rica ediyorum.. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, kim söylemiş? 

BAŞKAN — Saym Kıhçoğlu, Saym Kılıçoğlu, 
Sayın Kılıçoğlu, kürsüde arkadaşın var, rica ediyo
rum efendim.. Saym Kılıçoğlu, Saym Kılıçoğlu, efen
dim rica ediyorum.. Efendim rica ediyorum.. Efendim 
bir dakikanızı rica ediyorum. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hem sahtekârlık 
yapacaksınız, hem de «mısır unu» diyeceksiniz. Bir 
mobilya meselesi hâlâ halledilememiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tekin rica ediyorum. 
Şimdi konuyu dağıtmayınız, rica ediyorum. 

Sayın Bozbeyli, size bu şekilde hitap eden arka
daşımızı tespit ettiniz mi efendim? 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Edemedim 
efendim. 
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BAŞKAN — Edemediniz. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Yalnız bana, 

Adalet Partisi sıralarından.. 
İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, za

bıtlara bakın. Zabıtların. 
BAŞKAN -^ Efendim rica ediyorum, rica edi

yorum. Kürsüde arkadaşım var efendim. Konuşan ar
kadaşım var kürsüde, rica ediyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — .... bir efen
di arkadaşım «mısır unu» diye hitap etti; ama kim 
etti bilmiyorum. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Oradan Meclisimi
ze yakışmayan en adice cümleler sarf edilmiştir.. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bana söyle
nen şeyi Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri de duydu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Mec
lisimize yakışmayan lâflar oradan en kötü şekilde 
sarfedilmiştir. Bu konu hakkında.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.. Efendim, 
sayın yöneticilerden rica ediyorum efendim.. Sayın 
yöneticilerden rica ediyorum arkadaşları oturtsunlar.. 
(Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in izmir Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün üzerine, Adana Milletve
kili Battal Köksal'ın Edirne Milletvekili tlhami Er
tem'in üzerine yürümesi) (Gürültüler.) 

Efendim, rica ediyorum efendim.. Sayın Ertem, 
Sayın Ertem, şikâyette bulunuyorsunuz, daha ağır, 
daha galiz lâflar sarfetmeye uğraşıyorsunuz, efendim 
rica ediyorum efendim.. Efendim rica ediyorum.. 
Rica ediyorum, bunu söyleyen arkadaşlarımız hak
kında muamele yapacağız efendim... Rica ediyorum 
efendim, sayın yöneticilerden rica ediyorum.. Sayın 
Özer Ölçmen, arkadaşları rica ediyorum yerlerine 
oturtunuz.. (Gürültüler). 

Sayın Dikmen rica ediyorum.. Sayın Tekin rica 
ediyorum.. Sayın Dikmen, rica ediyorum efendim, 
bu hadiseler yakışmıyor Meclisimize efendim. Mec
lisimize bir şey kazandırmıyor bunlar efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Süleyman'ı ko
nuşturmazsınız bu kürsüde bir daha. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim.. Rica ederim efendim, rica ediyorum.. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, sırtlarına vurulduğu zaman un çuvalı gibi 
tozanlar, bana mısır unu demenin alçaklığını göster
mişlerdir. (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Evvelâ kendi sırtınıza vurulduğu zaman un çuva
lı gibi tozuyordunuz hepiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, Sayın Bozbeyli, Sa
yın Bozbeyli, usul hakkındaki görüşmelerinizi bağla
yın. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben de sizden ricada bulunayım. Ben sizden rica 
ettim, siz lütfedip bana söz verdiniz. 

BAŞKAN — Evet efendim, şüphesiz efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Ben de 

verdiğiniz ölçüler içinde konuşmamı devam ettiriyo
rum. Ne hakkı var bana bir arkadaşın «mısır unu» 
demeye.. 

BAŞKAN — Şüphesiz haksızdır efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Kendi genel 

başkanı un çuvalı gibidir, vurdukça tozutuyor. (D. P. 
sıralarından .«Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Haksızdır ve yersiz hareket etmiştir; 
tasvip etmiyorum. 

ADÎL DEMlR (izmir) — Ha,ydi sende.. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bakın, ba

kın, bakın., işte, işte buyurun., işte şu, şu arkadaş. 
BAŞKAN — Efendim, anlayamıyorum, ne söylü

yorsunuz?.. 
ADİL DEMlR (izmir) — Sayın Genel Başkanımı

za hakaret etmeye ne hakkı var?. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Peki senin 

bana var mı?.. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 

(D. P. ve A. P. sıralarından gürültüler). Sayın yönetici 
arkadaşlarım... (Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen' 
in izmir Milletvekili Adil Demir üzerine yürümesi, 
şiddetli gürültüler). 

Efendim, bunlar Meclisimize bir şeyler kazandır
mıyor. Rica ediyorum efendim. (Şiddetli gürültüler, 
kürsü önünde toplanmalar). 

Bu şekilde meseleleri halletmemiz mümkün değil 
efendim.. Sayın Dikmen.. («Tabanca çekti» sesleri, 
kürsü önünde toplanmalar, şiddetli gürültüler.) 

Sayın yönetici arkadaşlarım.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

oturuma ara veriniz; bu böyle devam etmez. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen rica ediyorum efen

dim. (Gürültüler). 
DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Sayın Başkan, 

Mecliste tabanca çekiyor, görevini yap. (Şiddetli gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Bu durum 
karşısında müzakerelere devam etmek imkânını bula
mayacağız efendim, rica ediyorum.. (Gürültüler). Ri
ca ediyorum, yerlerinize oturunuz efendim. 
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Efendim, rica ediyorum efendim. (Şiddetli gürül
tüler). Efendim oturunuz yerinize efendim. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Başkan, eşkiya-
mıdır nedir, tabanca çekiyor. (Başkanın tokmağı 
vurması, gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde giderse görüş
melere devam edemeyeceğiz. Oturumu tatil edeceğim 
efendim.. (Şiddetli gürültüler.) 

2. — Danışma Kurulu önerilerinde, Kurula ka
tılanların oybirliğinîn sağlanamaması halinde, alınmış 
olan kararın Danışma Kurulu Önerisi niteliğinde olup 
olmadığı hakkında (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 85 nci maddesinin ikinci cümlesini 

huzurunuzda arz ediyorum: «İçtüzük hükümleri, 
siyasî parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetle
rine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak 
yolda düzenlenir». 

Anayasanın emri budur. Anayasa gereğince, 
«Meclislerimizin bütün faaliyetlerine» denirken kul
lanılan «bütün» kelimesinin içine almadığı hiç bir 
mefhum yoktur. Meclislerin bütün faaliyetlerine, 
siyasî parti grupları kuvvetleri oranlarında katılır. 
Nitekim, bugün de bu meseleyi müzakere ediyoruz: 
Başkanlık Divanında partilerin kuvvet oranı nedir, 
komisyonlarda bu oran nedir? 

Arkadaşlarım, bunun bir istisnası var, o da Danış
ma Kurulu. Danışma Kuruluna partiler kuvvetleri 
oranında katılmıyor; parti grupu on kişi de olsa bir 

Efendim, rica ediyorum Durukan, oturunuz efen
dim, oturunuz efendim. (Gürültüler). 

Efendim, bu durumda müzakerelerin devamına 
imkân görmüyorum. 

Oturuma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

üye ile, parti grupu 190 kişi de olsa bir üye ile katı
lıyor. 

Öyle ise, böyle kuvvetleri oranında partilerin iş
tirak etmediği bir Danışma Kurulunda ekseriyetle 
varılan mutabakat, bir üyenin, bir temsilcinin rızası 
hilâfına varılan mutabakat, o heyetin, o Danışma 
Kurulunun önerisi vasfında olamaz. Ancak, oraya 
iştirak eden dört parti grupunun görüşü olur; öneri 
niteliğinde olamaz. 

İşte Sayın Başkanımızın, «Ben, bunu öneri te
lâkki ediyorum» yolundaki mütalaasını usulî yön
den aykırı buluyorum. 

Bu vesile ile bir hususu da tavzih etmek isterim : 
Ben, Sayın Başkanıma, yerimden söz isteyip bana 

müsaade ettikleri zaman, Mecliste bütün partiler 
birbirlerini, Meclisi çalıştırmamakla suçluyor; bun
dan vazgeçebilmek için, en süratli zamanda orga
nize olabilmek, komisyonlarımızı seçebilmek için 
elbirliği etmeliyiz düşüncesiyle, «bir de zatilâliniz 
buna muhatap olmayınız» dedim. Ben, kendi ni
yetimi ifade etmedim, «Böyle yorumlara yol açma
yın» manasında söyledim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, burada dört parti grupu 
ittifak ederek, «Komisyonlar 27 kişiden kurulur» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17.00 

BAŞKAN — Kemal Güven 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), İlhami Çetin (Yozgat) 

* 
BAŞKAN — 37 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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diyor; bir grup da, «Hayır, 27 kişiden kurulmaz» di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunu bir Danışma 
Kurulu önerisi niteliğinde görmüyorum. Mecliste 
mademki bütün partiler ittifak etmedi, öyle ise, «Gi
din, ittifak edip bir karar getirin, diye grup temsil
cilerine emir veremezler, zoraki ittifaka davet ede
mezler. Bu, Danışma Kurulu önerisi niteliğinde ol
madığına göre, orta yerde iki tane öneri var. Bu Da
nışma Kurulu önerisi değil; birisi Demokratik Par
tinin önerisi ki, «Komisyonlar 28 kişiden ibaret ol
sun» diyor; diğeri de dört grupun önerisi onlar da, 
«27 kişiden ibaret olsun» diyorlar. Böyle olduğuna 
göre, dört grupun ittifak ettiği öneriye aykırı olan, 
Demokratik Parti Grupunun önerisidir. Bu öneri oya 
sunulur da reddedilirse, öbür önerinin gereğini yapa
rız ve bu suretle de geç kalmayız. 

Benim Sayın Başkanımdan ricam şudur: Bugün 
bir netice alalım. Başkanlık Divanında mademki 15' 
ten 17'ye çıkarıyoruz, bunda ittifak edilmiştir; bunu 
oya sunsun, Başkanvekillerimiz ve Başkanlık Divanı
mız teşekkül etsin, bir merhale alalım. Arkasından 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Büt
çe Karma Komisyonu, Dilekçe Karma Komisyonun
da da bir ihtilâfımız yok, bunu da lütfen oya arz 
etsin. Bu komisyonların kurulmasını da sağlayalım 
ve ikinci bir adımı daha atalım. Ondan sonra da Sa
yın Başkanımız, evvelâ, «28 kişi olduğu» yolundaki 
bizim önerimizi oya sunsun; reddedilmesi halinde, 
27 kişiyi derpiş eden öneriyi oya sunsunlar ve ondan 
sonra o kabul edilirse, zaten arkadaşlar, bütün parti 
gruplarının komisyonlara tefrik ettiği isimler Baş
kanlığa verilmiştir, biz de verdik; onun için, çalışma
larımızı geciktirecek olay şudur: Bize daha evvel her 
komisyonda iki üye düşüyordu. Her Komisyon için 
iki üyemizi Sayın Başkana verdik, ama bir karar alı
nır da, «Bir üye düşüyor» derlerse, biz mehil iste
meye mecbur kalacağız muhterem arkadaşlarım. 
Çünkü, iki yerine bir üyeyi seçebilmek için arkadaş
larımızla görüşeceğiz. Bütün gruplar, komisyonlara 
üye tefrik ederken bazı sıkıntılar içinde oluyor. Ar
kadaşlarımız şu komisyonda, bu komisyonda görev 
almak istiyorlar. Yani, 27 haline getirdiniz mi, bu 
Meclis çalışmaz. 

işte, benim maruzatım budur. Sayın Başkanım da 
lütfeder kabul ederse, bu öneriyi Danışma Kurulu 
önerisi saymazsa teşekkür ederim. Maruzatım budur. 

Saygılar sunarım efendim. (D. P, ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 
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I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
! Buyurun Sayın Ertem. 
I Sayın Ertem, Başkanlığın tutumunun lehinde de-
I ğil mi efendim? 

tLHAMİ ERTEM (Edirne) — Evet efendim. 
Çok değerli arkadaşlarım; 

I Sayın Başkanın tutumunun lehinde olarak söz al-
I dım. Yalnız, Sayın Başkan, tutumuyle, aynı konu 
I hakkında iki defa usul müzakeresi açtırma gibi bir 

duruma girdiler; bunu da ayrıca arz etmek isterim. 
I BAŞKAN — Takdirinize bırakıyorum efendim. 

Konular tamamen ayrı. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Şimdi, değerli 

I arkadaşlarım', elimizdeki bu konu evvelâ Danışma 
I Kurulunun vazifesine taallûk eden bir kısımdır. 

I Şimdi, İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesinin ikinci 
I fıkrası Danışma Kurulu hakkında şöyle demektedir: 
I «Bu kurul, İçtüzükle kendisine verilen görevleri ye-
I rine getirir ve Başkanın istemi üzerine danışma ni-
I tetiğinde görüş bildirir.» Fıkranın 1 nci hükmü: «Bu 
I Kurul içtüzükle kendisine verilen görevleri yerine 

getirir.» 
I Şimdi, İçtüzüğün 20 nci maddesi Danışma Kuru-
I luna şu vazifeyi vermiştir, aynen okuyorum: «Ko-
I misyonların her birinin üye sayısı, Danışma Kurulu-
I nun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyu ile tayin 

edilir.» 
I Demek ki, İçtüzüğümüz evvelâ Danışma Kurulu-
I na hangi vazifelerin verileceğini 19 ncu maddede be

lirtmiş, bunlar hakkında öneride bulunacağını ifade 
I etmiş. Aynı tüzüğün 20 nci maddesi de, komisyon 
I üyelerinin adedini ve bunların tespitini Danışma Ku-
I rulunun teklifine göre, Genel Kurulun işâri oyu ile 
I halledileceğini hükme bağlamıştır. 
I ' '-.•~-v«flçı. zzzz* 
I O halde, mesele gayet sarihtir. Neyin münakaşa

sını ediyoruz? Danışma Kurulu toplanmış, 4 oya kar-
I şı 1 muhalefet oyu ile, komisyon üyelerinin adetlerini 

tespit etmiş. Şu halde, Başkanın yapacağı iş, bu öne-
I riyi, bu teklifi - çünkü 20 nci maddede «teklif» ta-
I birini kullanıyor - Yüksek Heyetin işarı oyuna sun-
I maktan ibarettir. 
I Bunun arasında, «Muhalefet oyunun» önergeler-
I de olduğu gibi, «bu karara aksidir» şeklindeki bir 
I mütalâa ile öncelik verilerek oylanmasına İçtüzüğü-
I müzün 20 nci maddesi imkân vermemektedir. 
I Şimdi değerli arkadaşlarım, bu mesele bu kadar 
I sarihken, «Efendim, Danışma Kurulu, kararlarım 
I ittifakla verirmiş!» Nerede yazılı bu? Şimdiye kadar 
I ne zaman oylanmış bu? Sayın Başkanımız çok iyi 
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hatırlayacaklardır ki, bazı konular olmuştur, ittifak
la karar verilmiştir; bazı "konular olmuştur, karara 
varılamamıştır. Onun için, Sayın Başkanımızın hatır
layacağı üzere... 

BAŞKAN — Evet efendim, hatırlıyorum. 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — ... her grupun 
görüşü olarak ayrı ayrı, geçen sene burada müzakere 
edilmiş bir teklife vanlamadığı için ayri ayrı oya 
konmuştur. Binaenaleyh, Danışma Kurulu karar
larının veya önerilerinin, tekliflerinin mutlak surette 
ittifakla alınacağı hakkında bir hüküm bu İçtüzükte 
yoktur. Esasen, böyle bir hale girildiği zaman da, 
Danışma Kurulunun çoğu zaman vazife yapmaması 
gibi, Danışma Kurulunun kurulmasından beklenen 
faydalarının elde edilememesi gibi bir vaziyetle karşı. 
karşıya kalırız. 

Binaenaleyh, İçtüzüğün 19 ncü ve 20 nci madde
leri gayet sarihtir. Danışma Kurulunun teklifi belli
dir. O da, 27 adedi üzerinde dört grup temsilcisinin 
kararıyle varılmış olan tekliftir. Evvelâ bunun oy
lanması, ondan sonra diğerine dönülmesi gerekmek
tedir. 

FERRUH BOZBEYLÎ (istanbul) — Tamam, biz 
de onu diyoruz. Mesele yok öyle ise. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Çok değerli 
arkadaşlarım... 

RECAİ İSKENDERÖĞLU (Diyarbakır) — Sa
yın Ertem, diğeri de, yani Sayın Ferruh Bozbeyli'nin 
dediği de ayrıca oylanacak mı? 

BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu, Başkanlıktan 
müsaade almadan, söz almadan konuşmayın lütfen. 
Milletvekili arkadaşlarımız milletvekilinden sual sora
mazlar efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulunun önerisi kabul edildiği takdirde, 
tabiî ki, mesele ortaya çıkmış olacaktır. Olmadığı 
takdirde, Sayın Avcı'nın belirttiği gibi, bu hususun 
tekrar Danışma Kurulunda müzakere edilmesi ve 
Danışma Kurulunun bu kararının yüksek tasvipleri
nize sunulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarını, biz Adalet Partisi olarak 
bir an önce, bu Parlamentonun, bütün kurallariyle 
çalışmaya girmesini arzu etmekteyiz. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Aklınız 
şimdiye kadar neredeydi? 2 ay geçti 2 ay. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Biraz ev
velki hadiseleri gördünüz, rica ediyorum efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Biz Adalet 
Partisi olarak, bu Mecliste, Türkiye'ye örnek olacak 
tarzda müzakerelerin yapıldığının görülmesini arzu 
etmekteyiz. (C. îL P. sıralarından. gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, konuyu taşmayınız 
rica ediyorum, usul üzerinde konuşunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Devahila) — Deminden beri 
Sayın Bozbeyli'nin konuştukları da usul üzerinde 
miydi efendim? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; görüyor
sunuz reaksiyonu. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Devam ediyorum 
efendim. 

Çok değerli arkadaşlaran, eğer demokratik Tür
kiye'de hoşgörüyü Pâıferaaıto tatbik edemezse, eğer 
hoşgörünün en güzel aygaiatHhği yer örneği olarak 
Parlamento verilemezse, Türkiye'deki anarşiden, 
diğer teşekkül ve kuruluşlardaki olumsuz hallerden 
Türkiye'nin kurtulması çok zor olur. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ciddî bir yer
de böyle konuşulur mu? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum bağırmayınız efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Ne alâkası var» sesleri,ğürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Anarşiyi siz yaratı
yorsunuz, buraya gelîp böyle konuşuyorsunuz. Ne 
alâkası var bunların? 

BAŞKAN — Bağırmayınız erendim. Ne söyledi 
de bağırıyorsunuz efendim? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — İtirazınız ve 
isyanınız neyedir, itirazınız neyedir değerli arkadaş
larım? Ne dedik? (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
Sayın Ertem, Sayın Ertem, Sayın Ertem, rica edi

yorum, konu üzerinde konuşonuz efendim. Tartış
malara girmeyiniz efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tartışmalara sebebiyet vermeyiniz 
rica ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
ben tamamen usul içindeyim. Biraz evvel Sayın Boz-
beyli.... 

ETEM EKEN (Çorum) — Komünistler onlardır, 
anarşistler onlardır. 

BAŞKAN — Efendim, anarşi ile usul tartışma
sının ilgisi nedir, anlamıyorum efendim*, onu tespit 
edemiyorum, Efendim, rica ediyorum efendim. 
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ILHAMİ ERTEM (Devamla) —- Sayın Başkan, 
müsaade buyurun. Biraz evvel Sayın Bozbeyli bura
da, muhalefet sesinin duyulmasından bahsederken, 
oy çoğunluğu ile önlenmemesi gerektiğine ait eski
lere dayanan misaller de verirken, zatıâliııiz niçin onu 
konuya davet etmediniz de, ben şimdi Parlamento
nun çalışmasını... (C. H. P. sıralarından, «Ne alâka
sı var?» sesleri.) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Yaptı
ğınız cinayetleri hoş görmeyiz. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — ... Ve Parla
mentoda hoşgörünün hâkim olmasını ifade ederken, 
hiçbir grupa, hiçbir arkadaşıma en ufak tarizkâr bir 
cümle söylemeyip, Parlamentonun hoşgörü içinde 
olmasını ifade ederken, müdahale ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, hepimizin temennisi o, 
hepimizin arzusu o ama, usul konuşması, usul tar
tışması yapıyoruz. Konu ile ilgili konuşmanızı rica 
ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Usul konuşması ile 
bu konuşmanın ne ilgisi var? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, eğer demokrasiye inanıyorsak— (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz inanı
yor musunuz? 

ETEM EKEN (Çorum) — Bu konuşmaların usul 
tartışması ile ne ilgisi var? 

BAŞKAN —- Efendim, onda kimsenin şüphesi 
yok; rica ediyorum efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — ... bunları örnek
leriyle vermeye ve bunu Parlamentoda göstermeye 
mecburuz. 

Türkiye'de hoşgörünün en güzel şekilde uygulan
dığı yer Parlamento kürsüsü olmaldıır. Parlamentoda 
benim kadar... 

BAŞKAN — Bütün temennimiz, arzumuz o; 
bütün arkadaşların temennisi, arzusu da o. Rica edi
yorum... 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Şurada tarafsız 
konuştuğum halde, bunu dahi sesle, gürültü ile sus
turmaya çalışmak, demokratik düzene ve Türkiye'ye 
hayırlı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ediyorum sözünü
zü bitirin. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Başkanın tutumu doğrudur, içtüzüğün 20 nci 
maddesine göre, Danışma Kurulu önerisi ve teklifi 
ortadadır; bu da 27'dir. Evvelâ bunun oya konulma
sı gereklidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Aleyhte Sayın Durakoğlu. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş

kan, aleyhinde söz istiyorum. Daha önce istemiştim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın. Başkan, aleyhin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, daha evvel söz talebi gel

miş Sayın Durakoğlu'ndan. Söz veriyorum. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

öncelikle bir durumu arz etmek istiyorum. Şu 
anda arz edeceğim görüşler, bu olayın tesiri altında 
söylenecek sözler değil, bu kürsüde dördüncü defa 
tekrar ettiğim hususlardır. Bundan önce üç kez hu
zurlarınızda, «Danışma Kurulunun önerileri mi var
dır, kararlan mı vardır? Hangi önerilerini öneri ola
rak kabul etmek durumundayız, hangilerini kabul et
memek durumundayız?» yolunda tam üç kez bu kür
süden Danışma Kurulunun bazı önerilerine itirazda 
bulunmuştum. 

Aslında bu, bir noktada yine, Anayasamıza ters 
düşen bir hükmün içtüzükte yer almış olmasından 
doğmaktadır. Anayasamızın açık hükmü şu: «Millet 
Meclisinin bütün faaliyetleri, siyasî partilerin kuvvet
leri oranında düzenlenecek bir tüzükle yapılır.» Hal
buki, Danışma Kurulu müessesesi bu oranı tamamıyle 
ortadan kaldırmıştır. Kuvveti oranı ne olursa olsun, 
bir üye ile Danışma Kurulunda temsil yolunu kabul 
etmiştir. Aslında, Anayasaya aykırıdır. Bu 19 ncu 
madde, geçen dönem burada görüşülürken dahi bu 
hükmün Anayasaya aykırılığı tarafımızdan da ifade 
edilmişti. 

Daha önce de, öneri haline gelmediği halde bazı 
hususlar oylanmış, o anda doğan çoğunluğun kara
rı şekline bürünmüştür ve ihtilâfın esas menşei, «Han
gi husus Danışma Kurulunun önerisidir, teklifidir ve
ya değildir?» hususudur. 

Sayın Başkan bir noktada açıklığa davet eden 
bir beyanda bulundular; dediler ki: «Danışma Ku
rulu karar organı değildir.» Evet, nitekim 19 ncu 
madde, Danışma Kurulunun danışma niteliğinde gö
rüş bildireceğini ifade eder. Ayrıca, yine, İçtüzü
ğün bazı hükümleri, Danışma Kurulunun teklif ge
tireceğini de gösterir. Tekliflerin veya önerilerin 
gelmesini intaç eden, hatta Danışma Kurulunun var
lığını davet eden şey ne idi? Burada, Sayın Avcı'yı 
da şahit göstererek bir hususu arz edeceğim: 
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Geçen dönem Danışma Kurulu arzusu kendile
rinden çıkmıştı ve sağlam bir esasa dayanıyordu. Ana
yasa tadilleri konusunda resmî olmayan komisyon
lar, partilerarası komisyonlar, çok ihtilaflı görülen, 
hatta başlangıçta birleşilmesi mümkün olmayan bazı 
hususları dahi, partilerden seçilmiş olan bazı üyele
rin bir araya gelmek suretiyle gayet muslihane bir 
şekilde hallettikleri ve bir madde şekline soktukları 
ve Genel Kurula bu madde geldiği zaman da, bütün 
partilerin bu madde üzerinde kolaylıkla birleştikleri 
ve bu değişikliği sağladıkları görülmüştü. 

Birçok ihtilaflı konuların, bundan böyle bu ör
nekten hareket edilerek yeni tüzüğe, bir kurul olarak 
Danışma Kurulunu koymak ve bütün partileri ilgi
lendiren konuların uzun süre Genel Kurulda müzake
resini ve zaman kaybını önlemek için kendi araların
da görüşüp bir görüş birliğine varmaları halinde; o 
görüş birliğinin Genel Kurula gelmesiyle kolaylıkla 
partilerarasında ihtilâf konusu olan hususların hal
ledileceği gerekçesinden geliyordu. 

Nitekim bu gerekçeyle de, bu Danışma Kurulu bir 
kurul olarak tüzüğe girdi. 

Şimdi burada «Danışma Kurulu, karar organı ol
madığı halde, karar verecektir» demeye, «Danışma Ku
rulunun çoğunlukla aldığı kararların mutlaka Da
nışma Kurulunun önerisidir» demeye imkân yoktur. 

Niye yoktur? Bir parti grupu düşününüz ki 260 üye
si vardır. Bir Meclis düşününüz ki 5 tane grupu var
dır. 260 üyenin bulunduğu parti grupunun sözcüsü 
Danışma Kurulunda alınan karara muhalif kalmış
sa ve Danışma Kurulunun önerisi, 260 üyesi bulunan 
partinin muhalif olduğu öneri olarak gelse ve Genel 
Kurula sunulsa, bunun kabul edilmesine imkân var 
mı? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Reddedilecektir. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Yani red

dedilecektir. Ne demektir bu? Danışma Kurulunun 
anlamı yoktur, demektir. Danışma Kuruluna bir an
lam kazandırmak istiyorsanız partilerin görüş birli
ğinin Danışma Kurulunda sağlanmasını amaçlama
nız lâzım gelir. 

Öyleyse bu noktadan hareket ettiğimiz zaman ne 
olacaktır? Danışma Kurulunun önerileri, bütün parti
lerin kendi aralarında ihtilâflarını halletmiş bir öne
ri şekline bürünmes'i lâzımdır. 

Diyeceksiniz ki, her önerinin bütün partilerin ih
tilâflarını halledecek şekle bürünmesine imkân yok
tur. Doğrudur. O zaman ne yapacaktır? O zaman 1 nci 
öneri, 2 nci öneri, 3 ncü öneri olarak getirecektir. Bu 
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önerilerden hangisini Genel Kurul kabul etmişse, 
zaten ondan sonra 10 tane öneri de getirse kabul edi
len bir öneriden sonrakiler oylamaya dahi tabi tu
tulmayacaktır ve böylelikle bu konunun uzun süre 
Genel Kurulda halledilmesi yolu da tıkanmış ola
caktır, zaman kazanma sağlanmış olacaktır. 

Danışma Kurulu bu gerekçelerle kuruldu. Ama 
bundan önce üç kez bu kürsüye Danışma Kurulu 
önerisi adı altında muhalefet şerhlerinin önerilerden 
daha uzun gerekçelere dayandığı bazı kararlar, öne
riler getirildi ve adına «Öneri» denildi. Hatta bun
ların hemen üçüne de itiraz ettiğim zaman - hiç unut
mam - sayın Mustafa Kaptan arkadaşımız «İşine ge
liyor da öyle» demişti ve kendilerine de daha önce 
de • ben bu görüşümü söylemiş, «Bu benim yeni bir 
görüşüm değildir» diye de ifade etmiştim; Sayın Kap
tan hatırlayacaklardır. 

Şimdi bu böyle olduğuna göre, hal tarzı ne ola
caktır? Bir kere Sayın Başkandan daha önce de üç 
kez rica etmiştim, bunu öneri olarak kabul etmeyin, 
bunu oya sunmayın, demiştim, Yine aynı şeyi rica 
ediyorum, ama bir noktada da Sayın Başkana katıl
madan duramıyorum; o da şu: Burada bir öneri ge
tirilmemiştir. 20 nci maddenin fıkrasına göre, ko
misyonların her birinin üye sayısının, Danışma Ku
rulunun teklifi ile Genel Kurulda oya sunulması ko
nusu lüzumludur, Tüzük gereğince. Ama, Danışma 
Kurulunun burada teklifi yoktur ki. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Vardır Beyefendi. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Birinci 
defa yapılan husus, Danışma Kurulunun önerisi idi. 
Nitekim ne oldu? Hangi partiye mensup olursa ol
sun bütün arkadaşlarımız katıldılar ve karar oldu. 
Ama üyelerin tespiti konusunda, bütün partilerin ih
tilâflarını halledecek şekilde bir öneri yoktur, bir 
teklif yoktur. 

Şimdi ne olacaktır? Bir teklif olmadığına göre 
oylama da olmayacaktır. Aslında bunu öneri say
dığınız takdirde... Niçin sayılır? Onu da söylüyorum. 
Sayın Başkanın yerinde ben de olsam saymak zo
rundayım. Çünkü uygulamalar var. Daha önce öneri 
sayılmayan bu hususlar, öneri olarak kabul edildi, ço
ğunlukla karar konusu olmuş hususlar öneri olarak 
kabul edildi, uygulamalar var, oylanacaktır, ayrı me
sele. 

Ama, Sayın Bozbeyli'nin söylediği gibi «28'in oy
lanmasının da mümkün olmadığı» kanaatindeyim. 
Neden?.. Muhalefet şerhinin önerge gibi oylanması im
kânsızdır da onun için. Burada aslında öneri yoktur. 
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Ama, uygulamalar maalesef bendeniz tarafından üç 
kez bu kürsüde ifade edildiği ve zarureti-de bugün 
daha iyi anlaşıldığı için, - sırf bu konuya görüşümün 
isabetinin teyit edilmiş olması bakımından söylüyo
rum - sırf bu konuya işaret etmek için söz aldım. 

Yapılacak işlem, bence, aslında oya sunulacak hu
sus, mademki bu konuda usul müzakeresi açıldı; ya
ni, «Danışma Kurulunun hangi hususta ve nasıl, al
dığı karar öneridir veya değildir?» bu bir karara bağ
lanırsa, o zaman bu 27'nin de, 28'in de oya sunulup, 
sunulmayacağı da anlaşılacaktır. Yani, Danışma ku
rullarının çoğunlukla getirdikleri bir hususu öneri 
saymak mümkün müdür?. Genel Kurul bu konuda 
bir karar verirse, «Evet, mümkündür» derse bu 27 oy
lanır. Yok Genel Kurul... 

BAŞKAN — Efendim, tatbikatımızla Genel Kurul 
bunu tasvip etmiştir ve tatbikatımız da biraz evvel işa
ret ettiğim gibi, tekrar oylama bu bakımdan... 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Öyle efen
dim, uygulamanın öyle olduğunu ben de arz ediyorum. 
Fakat, bu devamlı surette ihtilâf çıkaracaktır. Aslında. 

BAŞKAN — O zaman, İçtüzük değişikliği yapılır 
efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — O da ge
rekli, Anayasaya aykırı zaten, o da ifade edilmiştir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Yanlış bir uy
gulamayı oylama diye mi sayacaksınız Sayın Başkan?.. 
O zaman, biz de tekrar söz isteme durumunda kala
cağız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi, bu-

rada önemli olan şudur: Mademki, Danışma Kurulu
nun önerisinin ne olup, ne olmadığı hususunda usul 
müzakeresi açılmıştır. Sayın Başkanın Tüzük hüküm
lerine göre, kendilerine mevdu bir takdir yetkisi var
dır: isterse oylayabilirler, isterse oylamayabilirler. 

Usul müzakeresini, bunca uygulamalara rağmen 
açtıklarına göre, kendileri de tereddüt içindedirler; öy
leyse oylamalarında isabet olacaktır. Bundan sonraki 
uygulamalarda da hangi hususların öneri olup olma
dığı da bu suretle tespit edilecek ve üstelik 27'nin oy
lanmasının kaderi de belli olacaktır. Eğer, Genel Ku
rul bunu öneri sayarsa oylanacaktır, öneri saymazsa 
Genel Kurul seçeneklerden birisini veya ikisini, üçünü 
bu konuda getirmek durumunda kalacaktır. 

Maruzatım bu kadar, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Durakoğlu. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, yerim

de bir mâruzâtım olacak. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Arsan lehinde söz is
temişlerdir, kendilerine söz vereyim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir tavzih Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Arsan da konuşsun
lar. 

Lehinde Sayın Arsan, buyurunuz. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Önce önerinin aleyhinde söz istemiştim, maalesef 

Sayın Durakoğlu konuşunca baktımki, konuşması lehte 
midir, aleyhte midir, pek anlaşılmadı. Biraz da lehte 
olur gibi oldu. Ben de bu sefer lehte söz almayı şu ge
rekçe ile uygun buldum: Çünkü, bugün burada oyla
masını yapmaya çalıştığımız Danışma Kurulunun öne
risi maalesef, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
bir karara aykırıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Senatoda, Millî Bir
lik Grupunun ve Kontenjan Grupunun Senato Genel 
Kurulunca, Başkanlık divanlarında kuvvetleri oranın
da siyasî parti olmadıkları için temsil ettirilmeyecek.. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, rica ediyorum. 
MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Evet Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Konumuzla hiçbir ilgisi yok bunun. 

Konumuz Danışma Kurulu önerileriyle ilgilidir. 
MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Var Sa

yım Başkanım, çünkü yaptığınız iş tümüyle Anayasaya 
aykırı da onun için var. Yani, tekrardan alın da gö
rüşün diyorum başka bir şey demiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Şimdi Sa

yın Başkanım, bir şeyi ortaya koymak lâzımdır: Bu 
Parlamento, Anayasa çerçevesi içinde mi yönetilmek
tedir? Anayasaya uygun hareket edeceğimiz için ye
min etmedik mi?. Zatıâliniz bizim oylarımızla Baş
kan seçilmediniz mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu başka bir zamanda tar
tışılacak bir konu. Bu konuyla ilgisi yok efendim, bu 
konuyla ilgisi yok. Lütfen Başkanlık tutumunun le
hinde konuşunuz, rica ediyorum efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Vardır 
Sayın Başkanım. Komisyonlar 27 mi, 28 mi?. 

Sayın Başkanım, şimdi meseleyi, bu konuyu tek
rar geri almak, öneriyi Başkanlık Divanımda görüş
mek istemiyor musunuz?.. O hususta biz de bağımsız
lar topluluğu olarak diyoruz ki, bu toplantınızda 
geri alacaksanız, almanız iktiza eder, kararın tümü 
Anayasaya aykırıdır. 
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Şimdi bu sözüm, sizin bana söz vermenizin ge
rekçesine uygun değil midir? Siz diyorsunuz ki: 
«Bunu oylatmayayım, Başkanlık Divanına götüre-
yimj». 

BAŞKAN — Danışma Kuruluna. 
MEHMET. ALİ ARSAN (Devamla) — İşte ben de 

diyorum ki, Danışma Kuruluna götürünüz. Çünkü 
yaptığınız işin tümü Anayasaya aykırıdır. Çünkü, 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var
dır ortada ve bu karar da, Cumhuriyet Senatosunda, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Anayasa Mahke
mesine müracaatıyle Anayasa Mahkemesinin verdiği 
bir karara dayanmaktadır. Ama, Meclis kanadında 
geliniz görünüz ki, bağımsız milletvekilleri ancak oy
lamalarda bulunan; fakat Meclis çalışmalarında fonk
siyonu olmayan, millet iradesiyle seçilmemiş insanlar 
durumuna düşürülmüştür.. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, konu dışına taşıyor
sunuz, rica ediyorum efendim. Maksadınızı başka şe
kilde ifade edebilirsiniz efendim. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Devamla) — Şimdi bu 
durum karşısında... 

BAŞKAN — Konu ile ilgisi bulunmayan ifadeler
de bulunuyorsunuz efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Anayasaya aykırı olan bir şeyin bugün oylan
ması yle yarın oylanması arasında fark yoktur. Ana
yasaya aykırı ise aykırıdır.. 

BAŞKAN — O sizin anlayışınız efendim. 
MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Bu, bugün 

oylanmalıdır: 27 mi, 28 mi olmalıdır? Bu meseleyi hal
ledelim, Meclisleri bir an evvel çalıştıralım. Ankara so
kaklarının, İstanbul sokaklarının Beyrut sokaklarına 
döndüğü bir Türkiye'de 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, konu üze
rinde konuşunuz, sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) Zamanımı
zı bu meselelerle, Meclisleri usul tartışmaları ile ge
çirmeyelim. Lütfen meselelerde daha kesin, daha cid
dî ve süratli tedbir alan, çalışan bir anayasa kurulu
şu şekline Yüce Meclisi getirelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arsan. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 

bugün Danışma Kurulunda zatıâlinizin de ricalarıyle 
iki saate yakın bir süre; benim, 27'lik oranı kabul 
etmem üzerinde duruldu. Ben de bunu Grupumun 
menfaatleri açısından kabul edemeyeceğimi, bu rica-
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j lar sırasında başta zatıâliniz olmak üzere, diğer bir 
grup başkanvekiline de arz etmiştim. Sizler de bunun 
üzerine, «Umumî Heyete getireceğim, Umumî Heye
tin verileriyle hallederimi» dediniz.. «Sizlerde ozamart 
muhalefet şerhimizi dercediniz» dediniz. Bunlar söy
lenmiş iken, benim muhalefet şerhimi ikinci bir öneri: 
kabul etmemek, yukarda yapılmış ilân iki saatlik müza
kereyi reddetmektir. Önerimizi ayrıca zatiâlinize arz 
ettim. Eğer oylamadığınız takdirde Demokratik Parti 

I Grupu Meclisi terk edecektir. 
BAŞKAN — Sizin muhalefet şehrinizin bir öneri 

I olarak buraya getirileceği şeklinde bir ifadede bulun
duğumu hatırlamıyorum. Arkadaşlarım da oradaydı, 

I bilmiyorum efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Ayrıca öne
rimiz var Sayın Başkan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — «Ben, zatiâlinize,, 
Yüce Heyetin oyları ile halletmek yolunu seçeceğim» 
dediğiniz zaman... 

BAŞKAN — Efendim, şüphesiz. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Niçin o zaman ikaz 

etmediniz ayrı bir öneri vermem gerektiğini? 
BAŞKAN — Anlayamadım efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Eğer ben, zatiâlini
ze ve arkadaşlarıma, «Bunu Yüce Heyetin reyleriyle 
halletmek istiyorum Demokratik Parti Grupu adınaı» 
dediğim zaman, niçin beni ikaz etmediniz ayrı bir 
öneri vermem gerektiği konusunda? 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul bu 27 raka
mını reddederse Danışma Kuruluna gidecektir. 27'nin 
dışında bir rakam aranıp, buraya tekrar getirilip Ge
nel Kurulun oyuna sunulacaktır. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Kötü em
sal misal oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu önerisi 
hakkında usul tartışmaları bitmiştir. Başkamnız ola
rak halihazırda okuttuğum Danışma Kurulu önerisi, 

I gelmiş tatbikatları da nazara alarak öneri mahiyetin
de kabul edilmektedir Başkanlıkta ve bu öneri oyla
rınıza sunulacaktır. 

Diğer usul tartışması hakkındaki konuya gelince: 
İçtüzüğümüzün 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası «Ko-

I misyonların her birinin üye sayısı, Danışma Kurulu
nun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyu ile tâyin 

I edilir)» dendiğine göre, Danışma Kurulu önerisi ma
hiyetinde olan 27 üyeliği her komisyon için ayrı ayrı 

I oyunuza sunacağım; Reddedildiği takdirde, konuyu 
tekrar Danışma Kuruluna götürüp, bu konuda yeni 

I bir rakam tespit edip... 
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SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Bu sefer 29 
getirir. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulumuz neye 
karar verirse, neyi öneride bulunursa onu uygulaya
cağız. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — 29'u getirir, 
28'i gene getirmez. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 27'i getirir efendim," 
BAŞKAN — Getiremem efendim. Genel Kurul 

reddettikten sonra 27 rakamını getiremem efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Başkan 
aynı rakamı getirir. 

BAŞKAN — Efendim, 27 rakamını Genel Kurul 
reddettikten sonra Danışma Kurulu başka bir ra
kam getirmek zorundadır. Aynı rakamı getirmesi 
mümkün değildir efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan bir hususu arz edeyim: İşaret ettiğiniz gibi olur
sa., 

BAŞKAN — Efendim, fikirlerimi beyan ettim. 
Usul tartışması açtım. Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum; benim de durumumu takdir ediniz efen
dim, rica ediyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın NBaş
kan lütfederseniz söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kuruluna gider, 
27 rakamı dışında Genel Kurulun büyük çoğunluğu
nun hangi yolda karar verdiği anlaşılır - eğer reddedi
lirse - ona göre partilerin oranlan nispetinde temsil 
edilmesi Danışma Kurulumuzca nazara alınır ve bu
raya tekrar öneri olarak gelir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu yanlış usul uy
gulamanızla Yüce Heyetin reylerini tenkit ediyor ve 
Meclislerin bir an evvel çalışabilmesi için gönülleri 
olmasa dahi bazı milletvekillerinin 27'ye gönülsüz rey 
vermelerini temin ediyorsunuz. Sizi suçluyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Suçlayabilirsiniz. Ben İçtüzüğü tat
bikle mükellefim efendim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

!. — Başkanlık Divanı ve komisyonların üye sa-
yılarıyle siyasî parti gruplarına ayrılan görev yerleri 
ve üye sayılarına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Evet, komisyonları teker teker oku
tuyorum; üye adedini oylarınıza sunuyorum efen
dim. 

«Adalet Komisyonu : Üye adedi 27» 
BAŞKAN — Kabul edenler... (Gürültüler) Efen

dim sükûneti muhafaza edelim ve arkadaşlar gezin
mesinler, rica ediyorum. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Anayasa Komisyonunun üye sayısını okutuyo
rum efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim 
rica ediyorum, söz vermiyorum efendim. Buyurunuz, 
oturunuz yerinize, rica ediyorum efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, her komisyonu ayrı ayrı oylamaya lüzum yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, buyuru
nuz efendim. Öyle tebliğ ettim efendim, buyurunuz 
efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Komisyonla
rın sayısı 11 efendim, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerinize otu
runuz efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Ayrı ayrı oy-
lanamaz efendim, bu usulsüzlüktüı. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim... 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzuıum) — Ayrı ayrı oy

lanmaz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, size ait değil ida

re etmek, bana ait efendim. 
Okuyun efendim. 
«Anayasa Komisyonu, üye adedi 27» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir efendim. 
«Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonu, üye adedi 27» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim, edilmemiştir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Yanlış ifade 
ettiniz Sayın Başkanım. «Kabul edilmiştir» dediniz. 

BAŞKAN — «Kabul edilmemiştir» diye tashih 
ettim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oyları sayın efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim neyi sayayım? Büyük fark 
var, 30'a yakın fark var efendim. 

«Dışişleri Komisyonu, üye adedi 27» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

«içişleri Komisyonu, üye adedi 27» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir efendim. 
«Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu, üye 

adedi 15» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
«Millî Eğitim Komisyonu, üye adedi 27» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir efendim. 
«Millî Savunma Komisyonu, üye adedi 27» 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir efendim. 
«Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, üye adedi 27» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

«Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, üye 
adedi 27» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

«Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, üye 
adedi 27» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

«Dilekçe Karma Komisyonu, üye adedi 18» 

BAŞKAN — Efendim, karma komisyonların ka
nun gereği miktarları tespit edilmiştir. Bu itibarla 
dağılımlarını oylarınıza sunacağım. 

Dilekçe Karma Komisyonunun dağılım şeklini 
okutuyorum efendim. 

«Dilekçe Karma Komisyonu, üye adedi 18» 
Cumhuriyet Halk Partisi 7, Adalet Partisi 6, Mil

lî Selâmet Partisi 2, Demokratik Parti 1, Cumhuri
yetçi Güven Partisi 1, Bağımsızlar 1» 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunun da
ğılım şeklini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

«Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
üye adedi 35.» 

BAŞKAN — Dağılımım okutuyorum efendim : 
«Cumhuriyet Halk Partisi 15, Adalet Partisi 12, 

Millî Selâmet Partisi 4, Demokratik Parti 2, Cumhu
riyetçi Güven Partisi 1, Bağımsızlar 1» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

«Plan Komisyonu (Anayasanın 94 ncü maddesine 
göre) Komisyonun üye adedi 35. 

Siyasî partilere düşen üyelik : Cumhuriyet Halk 
Partisi 12, Adalet Partisi 15, Millî Selâmet Partisi 5, 
Demokratik Parti 1, Cumhuriyetçi Güven Partisi 1, 
Bağımsızlar 1» 

BAŞKAN — Dağılım şeklini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Reddedilen komisyonların üye sayısı ve siyasî par
tiler arasındaki dağıtımı konusunu tekrar saptamak 
üzere Danışma Kuruluna... (A. P. sıralarından; «Di
van seçimi var» sesleri). 

Efendim rica ediyorum, sözümü bitireyim sonra 
efendim... Sözümü bitireyim sonra geçeceğiz efendim. 

... Tekrar Danışma Kuruluna sunulacaktır efen
dim; görüşü alındıktan sonra Genel Kurula getirile
cektir. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ÜYELERİ ADAY LİSTESİ 

Başkanvekilleri : 
1 — Memduh Ekşi (Ordu) (C.H.P.) 
2 — Ahmet Çakmak (Bolu) (A.P.) 
3 — Rasim Hancıoğlu (Afyon K ;) (M.S.P.) 
4 — İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun) (D.P.) 

İdareci Üyeler : 
1 — Mehmet Ergül (Bilecik) (C.H.P.) 
2 — Mete Tan (Afyon K.) (A.P.) 
3 — Ali Yılmaz (Hatay) (A.P.) 
4 — Zekâi Yaylalı (Erzurum) (M.S.P.) 

IV. — SECİ 

1. — Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Divan 
Üyeleri seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre Başkanvekilleri, 
idareci Üyeler ve Divan Üyelerinin seçimini yapaca
ğız. 

Biraz önce alınan karara uygun olarak siyasî par
ti gruplarının Başkanlık Divanı Üyelikleri için göster
dikleri adayların listesi sayın arkadaşlarıma dağıtıl
mıştır. içtüzüğün 11 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ge
reğince aday listesini okutup oylarınıza sunacağım 
«fendim. 

Başkanlık Divanına ait listeyi okutuyorum : 

IV. — SEÇİMLER 
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Divan Üyeleri : 

1 — Cemil Erhan (Ağrı) (C.H.P.) 

2 — Mehmet Özmen (Gaziantep) (C.H.P.) 

3 — Hüseyin Deniz (Malatya) (C.H.P.) 

4 — İlhami Çetin (Yozgat) (C.H.P.) 

5 — Halil Karaath (Bursa) (A.P.) 

6 — Mehdi Keskin (Kastamonu) (A.P.) 

7 — Enver Akova (Sivas) (A.P.) 

8 — Hasan Tosyalı (Kastamonu) (C.G.P.) 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başkanlık Divanına seçilen arkadaşlarımızı kut
lar ve başarılar dilerim. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Komisyonlardan, yalnız Plan Ko

misyonu üyelikleri için adaylar tamamlanmış, diğer 
komisyonlar tamamlanmamıştır. 

Bütçe Kanun Tasarısının bir an evvel görüşülme
sini temin için, Plan Komisyonunun seçimini, diğer 
komisyonları beklemeden yapacağız. 

Şimdi Plan Komisyonunun aday listesini okutup 
onayınıza sunacağım. 

PLAN KOMİSYONU ADAY LİSTESİ 
(35) 

A. P. 

Osman Çıtırık 
M. Şükrü Koç 
Hüdai Oral 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözo 
Kemal Okyay 
İlyas Kılıç 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yılmaz Alpaslan 

C. H. P. 

ğlu 

(12) 
Adana 
Aydın 
Denizli 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Samsun 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

H. Turgut Toker 
İsmet Sezgin 
H. Suat Sungur 
M. İsmet Angı 
Turgut Yücel 
İbrahim Göktepe 
Servet Bayramoğlu 
Yücel Dirik 
Sedat Akay 
İlhan Ersoy 
Ahmet Karaaslan 
Süleyman Tuncel 
Haydar Özalp 
Vahit Bozatlı 
Sebati Ataman 

M. S. P. 
Abdurrahman Unsal 
Hasan Buz 
Cemal Cebeci 
Gündüz Sevilgen 
Hüseyin Abbas 

D. P. 

(15) 
Ankara 
Aydın 
Bursa 
Eskişehir 
Gümüşhane 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Zonguldak 
(5) 
Adıyaman 
Elâzığ 
Kayseri 
Manisa 
Tokat 

(D 
Mehmet Ersoy Kütahya 

C, G. P. (1) 
Mehmet Altmışyedioğlu Kayseri 

Bağımsız (1) 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Listede yazılı arkadaşlarımız Plan Komisyonuna 
seçilmişlerdir, kendilerine hayırlı hizmetler diliyorum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
bağımsızın ismini nasıl saptayacaksınız? 

BAŞKAN — Hatırımızda, müsaade buyurunuz 
efendim. 

Plan Komisyonu için bağımsızlardan iki arkada
şımızın müracaatı vardır. Başka bağımsızlardan aday 
olmak isteyen arkadaşımız var mıdır, Plan Komisyo
nu için?.. Yok. 

Sayın Kubilây Imer ile Sayın Mehmet Ali Arsan 
adaydırlar. Bir kişi için seçim yapılacaktır. Bir mü
hürlü kâğıtlar ve zarf dağıtılacaktır. Arkadaşlanm bu 
iki arkadaştan birine oy vereceklerdir. Kupa kürsü
ye konacaktır. 
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Plan Komisyonuna seçilen arkadaşlarım, bugün 
saat 18.30'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip üyelerini seçmek için kendilerine ait salonda 
toplanacaklardır. Bugün toplantı mümkün olmadığı 
takdirde, yarın saat 10.30'da yine kendilerine ait sa
londa toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip üyelerini seçeceklerdir. 

Efendim adayları tekrar ediyorum : Çankırı Mil
letvekili Sayın Mehmet Ali Arsan ile Konya Milletve
kili Sayın Kubilây îmer. 

Arkadaşlarım oy pusulalarına tek isim yazacaklar
dır efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Pusulalarda mü
hür yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mühürsüz olarak kullanılacaktır 
efendim. 

Tasnif komisyonu için ad çekiyorum : 
Sayın Orhan Demir Sorguç?.. Yok. 
Sayın İbrahim Behram Eker?.. Yok. 
Sayın Hüdai Oral?.. Yok. 
Sayın Mutlu Menderes?.. Yok. 
Sayın Hasan Cerit?.. Burada. 
Sayın Sabri Tığlı?.. Burada. 
Sayın Doğan Araslı?.. Yok. 
Sayın Orhan Üretmen?.. Burada. 
Sayın Nizamettin Erkmen?.. Yok. 
Sayın Zekiye Gülsen?.. Burada. 
Sayın Celâl Paydaş?.. Yok. 
Sayın Fahri Birer?.. Yok. 
Sayın Hasan Korkmazcan?.. Burada. 
Sayın Hasan Cerit, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Or

han Üretmen, Sayın Zekiye Gülsen, Sayın Hasan 
Korkmazcan Tasnif Komisyonuna seçilmişlerdir efen
dim. 

Oylama işlemine Adana'dan başlıyoruz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Genel Başkanımızın bir randevusu var, öncelik
le oy kullanmasını sağlamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, mazaretiniz mi var 
efendim? 

BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Oylamaya Adana milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Adana milletvekillerinden itibaren oyların toplan

masına devam olundu). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. Oy kupasını kaldırın 
efendim. 

Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlarım lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Tasnif Komisyonuna seçilen Sayın Hasan Cerit 
yoklar mı efendim?... 

Sayın Hasan Cerit yoklar, yerine yeni bir üyenin 
seçimini yapmak için ad çekiyoruz : 

Sayın Nizamettin Erkmen?.. Yoklar. 
Sayın İhsan Arslan?.. Buradalar. 
Sayın Arslan, Tasnif Komisyonuna seçilmiş bulu

nan Sayın Cerit'in bulunamaması üzerine ad çekmek 
suretiyle Tasnif Komisyonuna seçilmiş bulunuyorsu
nuz, lütfen Komisyondaki yerini alınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Seçim sonuçlarına ait Tasnif» Ko

misyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Plan Komisyonunun bir bağımsız üyeliği için ya

pılan seçime 295 üye katılmış ve aşağıda isimleri bu
lunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Yozgat Kastamonu 
İhsan Aslan Sabri Tığlı 

Uye 
Balıkesir 

Orhan Üretmen 
Üye 

Denizli 

Uye 
Çanakkale 

Zekiye Gülsen 

Hasan Korkmazcan 

Mehmet Ali Arsan 
M. Kubilây İmer 
Boş 

: 156 
: 133 
: 6 

BAŞKAN — Tasnif sonucuna göre Sayın Mehmet 
Ali Arsan Plan Komisyonu üyeliğine seçilmiştir, ken
dilerine hayırlı hizmetler diliyorum efendim. 

Komisyon üye seçimi ile, Anayasa Mahkemesin
de açık bulunan bir asıl üyelik için seçim yapmak ve 
gündemde yer alan Genel görüşme, Meclis Araştır
ması ve sözlü soru önergelerini görüşmek için 13 Ocak 
1976 Salı saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.12 
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