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I. — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da. açıldı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam MusıCafa Kalem

li, Samsun Milletvekili Hasan Aitay'ın 19.2 . 1987 
tarihli 67 nci Birleşimde yaptığı, «Son günlerde ar
tan sağlık sorunları ve iktidarın bu sorunlar karşısın
daki tutumu» hakkındaki konuşmlasına cevap verdi; 
Samsun Milletvekili Hasan Altay da, Bakan tarafın
dan yanlış ifade edildiğini ileri sürdüğü bazı husus
ları açıkladı. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, Eskişehir 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Eski
şehir'deki okulların makaim odalarından Türk Bay
rağının kaldırılmasına ilişkin genelgesi ile laikliğe: ay
kırı davranışları hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu da bu konuşmaya cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'e, uyarılara 
rağmen konuşma süresine uymaması nedeniyle kına
ma cezası verildi. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, mülkiyet hakkı 
ve yabancıların mülk edinmeleri; 

TANAK ÖZETt 

Sivas Milletvekili Mustafa. Kemal Palaoğlu'nun, 
Dışişleri Komisyonundan; 

Hatay Mi&tvekiTi Mustafa Çelebi'nin Anayasa 
Komisyonundan; 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; 

Komisyonda bulunan bir Kanun teklifinin gerek
tiğinde hukukî durumunun tespitine yetkili organın 
komisyon olduğu yönündeki TBMM Başkanlığı gö
rüşü reddedildi; Anayasa Komisyonunda bulunan 
7.11.1982 tariMi ve 2709 numaralı T.C. Anayasası
nın Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Teklifinin, şartlarında sonradan 
meydana gelen eksiklik nedeniyle sahiplerine iade 
edileceği açıklandı. 

Komisyonlarda açık bulunan ve SHP Grubuna 
düşen üyelikler için yapılan seçimler sonucunda; 

Anayasa Komisyonu üyeleğine Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu, 

Adalet Komisyonu üyeliklerine Adana Milletve
kili Coşkun Bayram ile Hakkâri Milletvekili Meh
met Sait Erol, 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 
Diyarbakır Milletvekili Hayrettin Ozansoy ile Hatay 
Milletvekili Mustafa Çelebi, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üye
liğine Erzurum Milletvekili Hlilmi Nalbantoğlu, 

Sayıştay Komisyonu üyeliğine, Hatay Milletve
kili Mustafa Çelebi, 

Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu üyeliği
ne, İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş, 

Dilekçe Komisyonu üyeliklerine Adıyaman Mil
letvekili Ahmet Sırrı Özbek ile Bursa Milletvekili 
Mehmet Azizoğlu; 

Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan ve 
ANAP Grubuna düşen bir üyeliğe de Mardin Mil
letvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem, 

Seçildiler. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 

14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan ve de
terjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etkileri
ni ve bu konuda alınacak tedbirlerli tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin (10/41) öngörüşmeleri yapıldı ve Meclis araş
tırması iaçılması reddedildi. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, sağlık ku
rumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin (6/912) söz-

Tekırdağ Milletvekili Salih Alcan, TBMM'ne ge
len ziyaretçilerin kılık ve kıyafetleri; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba

kanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdul
lah. Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
'bilgisine sunuldu. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
22 arkadaşının, hükümetçe uygulanan ilaç politika
sından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve tü
ketimindeki sorunları tespit etmek umacıyla (10/42) 
ve 

Manisa Milletvekili ismet Turhangil ile 14 arka
daşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış ol
duğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu so
runları tespit etmek amacıyla (10/43) 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergele
rin gündemde yerini alacağı ve öngörüştoelerinin sı
rasında yapılacağı bildirildi. 

Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın (6/931) 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; Başkanlıkça, sorunun geri verildiği açıklan
dı. 
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lü sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mus
tafa Kalemli cevap verdi; soru sahlilbi de cevaba kar
şı görüşlerini açıkladı. 

(6/596), (6/833), (6/778), (6/789), (6/797), (6/812), 
(6/821), (6/888), (6/838), (6/883), (6/886), (6/890), 
(6/891), (6/917), (6/898), (6/903), (6/904), (6/911), 
(6/914), (6/915), (6/920), (6/921), numaralı sözlü soru
lar, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

(6/631), (6/742), (6/826), (6/767), (6/868), (6/800), 
(6/810), (6/845), (6/881), (6/885), (6/892), (6/913), 
(6/919), (6/907), (6/910), (6/916) numaralı sözlü so
rular, soru salhipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurul
da bJazır bulunmadıklarından; 

(6/598), (6/610), (6/696), (6/781), (6/876), (6/813), 
(6/817), (6/893), (6/894), (6/895), (6/899), (6/905), 

numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli bulun
duklarından; 

(6/824), (6/842), (6/844), (6/879),- (6/902), (6/906), 
(6/909) numaralı sözlü sorular, soru salhipleri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
(6/847) numaralı sözlü soru, soru sahibi iki cevap 

gününde de hazır bulunmadığından, düştü. 
25 Şübait 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top

lanılmak üzere birleşime saat 19.10'da son verildü. 
Başkan 

Başkam/ekili 
Arif. Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Adıyaman 

Mehmet Üner Arif Ağaoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25 ı 2 . 1987 Çarşamba 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak İli Ereğli İlçesine Bağlı Alaplı 
Bucağında Alaplı Adıyla Bir ilçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/409) (içişleri; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

Raporlar 
1. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanın

masına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin 
Transferline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/816) (S. Sayı
sı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) (GÜNDEME) 

3. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti île Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî Ka
rarların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/81'5) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada

na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma teh
likesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/932) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz îlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/933) (Baş
kanlığa geliş .tarihi : 23.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, vize alıp da başarısız olan yüksekokul öğrenci
lerinin af kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Baikanından yazılı soru önergesi 
1(7/1611) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) , 

2. — Gaziantep iMilletvekıili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından ya
zılı soru önergesi (7/1612) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Devlet Planlama Teşkilatınca bugüne kadar ku-

87 — 
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rukn fonların yasal dayanakları, gelir kaynaklan ve 
'harcamalarıyla igiHi olarak araştırma yapılıp yapılma
dığıma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/1613) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.2.1987) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Ereğli Demir - Çelik Faıbrikasınm ihtiyacı olan kö
mürün hafinde 1982 yılımda yapıldığı iddia edi
len usulsüzlükten dolayı ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin Başbakandan yazık soru önergesi (7/1614) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
montajdan sonra ihraç etmek üzere geçici kabul yo
luyla yurda soktukları elektronik cihazları piyasaya 
sürdükleri iddiasıyla bazı işadamları hakkında açı
lan davaların sonucuna ilişkin Başbakandan yazalı 
soru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş, tarihi : 
23.2.1987) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
10.3.1982 tarihli gazetelerde yer alan, Mersin Güm
rüğünden kaçak mal sokan bir şebekenin yakalan
ması olayı üe ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1616) (Başkanlığa geKş tarihi : 23.2.1987) 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1982 yılında sermayesinin iki katı tutarında kredi ver
diği iddia edilen bir bankaya ve bu krediyi alan şirke
te ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1617) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

8. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının zarar etmesine 
neden olduğu iddia edilen ve 23.8.1981 tarihli gaze
telerde yer alan kaçak petrol satışıyla ilgili olay hak
kında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1618) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.2.1987) 

9. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin Özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1619) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

10. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, yur
da sokulan kaçak mallan yasal gösterebilmek için 
naylon fatura düzenledikleri ve aldıklari, 18.5.1982 ta
rihli gazetelerde belirtilen firmalar hakkında ne gibi 
işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı, soru 
önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

11. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1621) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

12. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dev
let Malzeme Ofisinin 1982 yılında açtığı ampul iha
lesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ve yapılan iş
lemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1622) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ulus
lararası silah kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen 
ve arıza gerekçesiyle 1981 yılında Ankara Esenboğa 
Havaalanına inen uçakla ilgili olarak yapılan soruş
turmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1623) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sos
yal Sigortalar Kurumunun İstanbul Vatan Caddesin
deki depolarında 24.2.1981 tarihinde yapılan kontrol
de yerinde olmadığı saptanan inşaat malzemelerinin 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1624) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1987) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
14.12.1980 tarihli gazetelerde, servetlerini yurt dışına 
kaçıranlar hakkında yapıldığı belirtilen soruşturmala
rın sonucuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7^1625) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sir
keci Gümrüğünde görevli iken zimmetine para geçire
rek kaçtığı iddia edilen bir memurun yakalanıp yaka
lanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1626) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
11.11.1981 tarihli gazetelerde konu edilen, Gümrük 
Bakanlığında görevli bir Şube Müdürünün bir işada
mından rüşvet alırken yakalanması olayının sonucu
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1627) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin ilinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1628) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Lice -
Akçabudak Köyündeki deprem evleriyle ilgili olarak 

88 — 
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15.10.1981 tarihli gazetelerde yer alan iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1629) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Asil 
Çelik operasyonu nedeniyle Hazineyi zarara uğrattığı 
iddia edilen görevliler hakkında ne gibi işlemler ya
pıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1630) ^Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Top
rak Mahsulleri Ofisine borcu bulunan bir şirkete üçün
cü defa kredili satış yaptıkları ve Ofisi bilerek zarara 
uğrattıkları iddia edilen görevliler hakkında ne gibi 
işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1631) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

22. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ban
dırma - Doğruca Köyünde ikinci bir cami yapma gi
rişiminin köylüler arasında ihtilafa neden olduğu id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1632) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1987) 

23. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, bazı 
okullarda din kültürü ve ahlâk derslerinin öğretmen 
olmayan vaiz ve benzeri görevlilerce verildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan yazık soru önergesi (7/1633) 
(«Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1987) 

24. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Top
lu Konut Kanununda belirtilen alanlar için Fondan 
tahsis edilen para miktarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1634) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1987) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda 'bulunduk
larını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklamaya 'başlandı) 

25. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ba
kanlar Kurulu üyelerinin bugüne kadar görevli olarak 
kaçar defa yurt dışına çıktıklarına ve bu gezilerinin 
maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı - soru önergesi 
(7/1635) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1987) 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Üi Akay kavşağmdaki trafik sıkışıklığını 
önlemek için bazı belediye otobüslerinin güzergâhı
nın değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1636) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1987) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bir kısım hayvanlarını yerel kasaplara satan ve
ya pazara çıkaran üreticilere Maliye memurlarınca 
celep muamelesi yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1637) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1987) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Pasinler İlçesinde yapılacak olan 
bazı tesislere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1638) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1987) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum -Pasinler İlçesinde endüstri meslek ve 
imam hatip liselerinin ne zaman yapılacağına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1639) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1987) 

Musa Ateş?.../ 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Buradayım Sayın 

Başkan, dün de vardım. 
BAŞKAN — Musa Ateş burada. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkan vekili Arif Ş. Bilgin. 

KÂTİPLER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

'BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 69 uncu 'Birleşimimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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ıCYolklarnıaya devam edildi) 
«BAŞKAN — Yoklamadan sonra teşrif eden arka

daşlar 'bir 'tezkere ile lütfen (Başkanlığa müracaat et
sinler efendim. 

IV. 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombulun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
ek) (1) 

(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, gündemin «Kanun Ta

sarı ' ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
tşler» bölümünüm ikinci sırasındaki, Erzurum Millet
vekili Sabahattin Araş, ''İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, 
Afyon iMıiılletvekil'i Metin Balıbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal iPalaloğlu ve Balıkesir Milletvekilli 
Fenni IslimyeM'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan Tom-
buş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Tek
lif in'in görüşmelerine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

(Komisyon yerini almıştır. 
Geçen 'birleşimde 47 nci maddenin görüşmeleri 

ıtamamlanmıiş, madde üzerinde verilen 'bir önergenin 
oylamasında kalmıştık. Şimdi önergeyi tekrar oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun, okuyun: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 47 nci maddesi

nin aşağıdaki yazılı şekilde değiş'tirilmesini arz ede
riz. 

MADDE 47. — Seçimi. yenilenen esas komisyon 
görev bölümünü yaptıktan sonra, aynı komisyonca 
daha önce verilmiş rapor hakkında yeni bir karar 
alacağını, raporun Genel Kurulda görüşülmesine baş-

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı
lar, 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş

melere başlıyoruz^ 

lamadan önce ve en geç bir ay içimde Meclis Başkan
lığıma Klldkmezise, eislkÜ raporu benimsemiş sayılhr. 

Sabahattin Eryurt Faik Tarımcıoğlu 
Erzurum 'Bitlis 

Turan Sbğancıoğlü Turgut Kunter 
Sivas Rize 

Hüseyin Şen 
Artvin 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMIİISYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNÖĞLU (Ankara) — Efendim, katılmak 
için sayımız kâfi değil. Zaten arkadaşlarımızın ver
diği önerge de maddede bir değişiklik ifade etmi
yor, ıkelimeleriın yerini değiştiriyor. 

İBAŞKAIN — Efendim, önergeye komisyon katıl
mıyor. 

Önerge sahibi konuşmak isterler mi efendim?' 
Buyurun Sayın Eryurt. 
İSAİBA'HATTİN ERYURT ((Erzurum) — Yerim

den kısa birkaç söz söylemek işitiyorum efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; kür

süden lütfen. 
SABAHATTİN ERYUıRT (Erzurum) — Geçen 

hafta konuşmuştum Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T, COŞKUNÖĞLU (Ankara) — Katılmıyor değil, 
katılamıyoruz. 

IBA'ŞKAlN —- Buyurun efendim, buyurun; kürsü
den lütfen. Bir iki kelimeyle... Arkadaşlar tenvir 
olsunlar efendim, lütfen... 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Kaçıncı maddey
le ilğiil Sayın IBaşkan? 

BAŞKAN •— 47 nci maddeyle efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 47 nci maddede yazı 
üslûbu bakımımdan, gramer baikvmından bir düşük
lük vardı; onu düzeltme sekilinde bir önerge hazır
ladık ve heyeti âlinize arz ettik; o arada da yokla
ma istendiği için önerge oylar imza arz edilemedi, 
bugüne kaldı., 

— KANUN TASARI VE (TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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IDeğerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanı-
imızın da ifade ettiği gibi, esasta bir değişiklik yok-. 
tur; fakat yazılış tarzında daha 'anlaşılır bir hale 
getirilmek maksadıyla ıbu önergeyi 'Hazırlamış bulu
nuyorum. Geçen gün de arz etmiştim; bakınız, bu- i 
Fadaki düşüklük Şöyledir: «Seçimıi yenilemen esas 
Ikomisyon, aynı komisyonca daha evvel verilmiş ra
por haik'kında yeni 'bir karar alacağını» diyor ve 
'bunları dedikten sonra «görev 'bölümü yaptıktan son
ra» diyor.« 

Görev bölümü yapmadan evvel bu gibi muame
leleri tekammül ettirmesi mümkün değildir; onun için 
düzeltme yoluna ©ittim ve şu şekle soktum madde
yi1: «Seçimi yenilenen esas komisyon görev bölümü 
yaptıktan sonra, aynı ikomisyonca 'daha evvel veril
miş rapor hakkında yeni bir karar alacağını, rapo
run Genel Kurulda görüşülmesine başlamadan önce 
ve en geç bir ay içinde Meclis 'Başkanlığına bildir
mezse eski raporu benimsemiş sayılır.» Yani madde
yi, daha anlaşılır ve daha akıcı bir üslup içerisinde 
düzenlemiş oluyoruz. 

Takdirlerinize saygılarımla arız ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.., Önerge kabul edilmiş
tir. 

47 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametin
deki 'değişik şekliyle, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 'geçen birleşimde 39 uncu m'addenin 
son 'fıkrası, redaksiyon doğrultusunda kabul edilen 
önergelerle birlikte komisyona iade edilmişti. Ko
misyon bu düzeltmeyi yapmış ve getirmiştir. Son 
fıkrayı okuyorum... 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — 6 ncı fıkra mı 
oluyor o Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — 39 uncu maddenin son fıkrası efen
dim. 

>«39 uncu maddenin son fıkrası, önerge doğrul
tusunda, aşağıdaki şekilde red'akte edilmiştir: 

2 nci ve 3 üncü fıkralara göre diğer bir 'ko
misyona havale edilmiş olan bir konunun 10 'gün için
de sonuçlandırılması, mümkün olmazsa gerekçesinin 
bildirilmesi gerekir.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu durumuyla oylarınıza 
sunuyorum': Kabul edenler... (Daha önce kabul edil
miş olan 'önergelerle birlikte tabiî) Kabul etmeyen
leri.. (Kabul edilmiştir efendim. 
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Efendim, 48 inci maddeyle ilgili bir önerge var,-
okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan içtüzük teklifinin, ilgisi do

layısıyla 48 inci maddesinin '85 inci maddeden sonra 
görüşüknes'imi sağlamak bakımından, komisyona 
iadesini arz ederiz. 

iDhsan Tombuş; Nevzat Yağcı 
Çorum Elazığ 

ismet Özarslari Orhan Ergüder 
Amasya İstanbul 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul eden
ler... 

IÜHSAN NÖRt TOPKAYA '(Ordu) — Aynı mad
de ile ilgili bir önerge daha var Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu 48 inci madde 85 inci 
madde ile ilgili 'bir m'adde olduğu için, 85 inci mad
denin igörüşülrnesiınden sonra görüşülmesi konusunda 
bir önerige var... 

el'UMİ NAÜBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yona sormadan nasıl oyluyorsunuz Sayın Baş'kan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. GOŞKUNOĞLU '(Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz..v 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun diyeceğini ta
biî soracağız.) 

ANAYASA KOMİSYONU IBAŞKANI KÂMİL 
T. ÖOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 'Başkanım, 
bu meselede gruplar 'arasından 4 sayın milletvekili 
seçilmiş; bazı maddeleri yukarıdan aşağıya tarasın
lar, müşterek bir önerge Varsa versinler, yoksa veril
mesin diye. 

Şimdi kendileriyle temas ettim, Sayın Tombuş'un 
bu önergesini okumuşlar ve- diyorlar iki, buna gerek 
yoktur. Binaenaleyh, $5 inci madde konuşulduğu 
zaman eğer icap ederse dönülür falan diye, kendi
leri bu önergelerin nazarı itibara alınmaması yolun
da bir neticeye varmışlar. 

IBAŞKAN — Öyle mi Sayın Tombuş? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKU'NOĞLU (Ankara) — Arkadaşlar bura
da efendim, Sayın Palaoğlu, Sayın İhsan Nuri Top
kaya ki iki arkadaş daha var, onların ismini şimdi 
hatırlamıyorum, bu arkadaşlar bu şekilde bir karara 
varmışlar. Şiimdi, bunları oylamak, çıkılmaz bir ne
ticeye 'götürecek bizi. 
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İHSAN TOMİBOŞ (Çorum) — Sayın Balkan? 
BALKAN — Bir dakika Sayın Tom'buş, Sayın 

Başkan sözünü •bitirsin, «ondan sonra efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ©AKKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞUÜ '(Ankara) — Efendim, görüşüm, 
nazarı itibara alınmaması şeklinde,: 

BAŞKAN — Katılmama şeklinde... 
Sayın Tombuş, 'buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (tfÇorum) —.-(Muhterem arka-

daşlar, bir defa vuzuha varalım, komisyon orada mı, 
orada mı? Simdi komisyon çiftleşti, iki tarafın da 
muvafakatini almamız lazım, «katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz?» diye. 

Kendisi resmî komisyon. Başkasının özel olarak 
yaptığı, 'bir araya geldiği hususları kendisinin der-
meyan etmesi mümkün değil. Elimizde 'bir İçtüzük 
var. özel olarak bir de komisyon kuracağız, mevcut 
komisyon devreden çıkacak diyecek ki, «Biz karış
mıyoruz, ayrıca komisyon kurulmuş, onlar kabul 
ederlerse oylansın, etmezlerse oylanmasın.,.» Bu ne 
biçim bir müzakere sistemi? Hangi tüzüğün, hangi 
maddesine; Anayasamın hangi maddesine; kanunları
mızın hangi maddesine göre yapılıyor? Ben bunu 
anlatmakta 'güçlük çekiyorum. Dşi ciddî tutalım. Böy
le bir şey varsa dahi, bunu resmî komisyon başka
nının ağzından duymaktan, utanç duyuyorum. Bunu 
kendisi ifade edemez; ederse, bunun aleyhinde kal
kar o arkadaşlar söylerler, oylanır bitter. Onlar razı 
olmadı diye benim önergem oya sunulmayacak mı; 
hatta komisyon başkanı razı olmadı diye oya sunul
mayacak mı? Onların tensip etmediği, komisyon 
başkanımızın tasvip etmediği bir önerge verilmeye
cek mi? O zaman bu müzakereleri yapmayalım ar
kadaşlar. Bırakalım, o komisyon bunları derpiş et
sin, tamam bitti desin, karara bağlasın çıksın; Resmî 
Gazetede 'ilan edelim, İçtüzük yapıldı diyelim. Niye 
burada uğraşıyoruz, hepimiz oturuyoruz? Niye bu
rada oy veriyoruz? Niye burada konuşuyoruz? (Ba
ğımsızlar sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) Muh
terem arkadaşlar, bu kadar laubalilik olmaz müsaa
denizle^ 

Bu önergeme gelince: Bu, komisyonun şimdiki 
durumunu belirtiyor, diyor ki 85 inci madde ile il
gili 4*8 inci madde; komisyonda, bilfiil oturan »komis
yon üyeleri ekseriyette değilse, komisyon başkanı ve
ya sözcüsü, ancak maddeyi geri alabilir veya katıl
mayabilir, yani «katılıyorum» diyemez. Bir eksiklik 
tabiî; istese de diyemiyor^ Zaten burada da tek ba
şına oturduğuna 'göre, Sayın Başkanımız, kendi arzu 

25.2.1087 O : 1 

I etse bile «katıldım» diyemiyor. Şimdi, bir de komis-
I yon çıkmış, o zaman hiç diyemeyecek. 

I Muhterem arkadaşlar, niye ben bunu teyit etti-
I riyorum. 85 inci madde değişiklik önergeleriyle il-. 
I 'gili, değişiklik önergelerine katılıp katılmamak da 
I komisyonla ilgili. Şimdi 85 inci madde için ben çok 
j evvelinden bir önerge vermiştim. Burada önerge ve-
I riliş sistemine yeni bir vuzuh getiriyordum, açıklık 
I getiriyordum, yeni bir sistem getiriyordum. Yani, 
I Avrupa parlamentolarının hepsinde, demokratik 
I memleketlerin hepsinde tatbik edilen bir usulü geti-
I riyordum; kabul edilir, edilmez ayrı mesele, ben 
I teklif ediyordum. Bu ne idi; önergeler önceden ve-
I rilsin, müzakereler başlamadan önce verilsin, da-
I ğıtılsın, herkes muttali olsun; komisyona gitsin, ko-
I misyon görüşüp, katılıp katılmayacağıına dair ka-
I rar versin, komisyon sözcüsü de, burada bunlara 
I cevaplan hazır olsun; katılıyoruz, katılmıyoruz de-
I sin, bitsin. Burada da mütemadiyen önerge verilme-
I sin ve yetkisiz olarak bir komisyon başkanı da bu-
I rada katılıyoruz dememe veya katılıyoruz deme du-
I rumunda kalmasın, komisyonda müzakere edilsin 
I sökünde bir önerge idi. 

I Şimdi müsaade ederseniz, bunu bu şekilde kabul 
I ettiğimizi kabul edelim, yani kabul ettik diyelim; 
I 85 inci madde ıgelince, olur ya benim teklifime iti-
I bar gösterirsiniz de kabul ediiveıirsiniz, o zaman bu-
I nunla büyük bir tenakuz husule ıgelir. O zaman geri 
I dönüp tekriri müzakere mi yapacağız, ne yapacağız; 
I nasıldır şartDan ayrı mesele; bunu da değiştirmemiz la-
I zım gelir. Ben, bunda bir değişiklik meselesi mevzubahis 
I etmiyorum; şayet, yüzde bir ihtimal dahi olsa, be-
I nim verdiğim, 85 inci maddedeki değişiklik önerge-
I si kabul edildiği takdirde bir tenakuz olmasın, on-
I dan sonra bunu görüşelim diyorum, O kabul edil-
I mezse, bumu böyle olduğu gibi kabul edelim, benim 
I diyeceğim yok. Kabul edildiği takdirde, bunu ona 
I 'göre yapalım diyorum. 55 inci maddede de böyle 
I irtibatlı bir durum var. 

I (Bunun komisyona iadesi şeklinde önerge verrne-
I min sebebi; 84 üncü madde, bir maddenin diğerle-
I rinden önce görüşülebileceğini söylemiş; ama sonra 
I görüşülebileceğini söylememiş. 85 inci madde daha 
I çok uzaklarda, onu bunun önüne getirmek müm-
I kün değil. Eğer (84 üncü madde, sonra da görüşüle-
I bileceğine imkân verseydi, ondan sonra görüşülsün 
I diye takriri verecektim; ama bunu sağlaya'bilnıek 
| için komisyona iadesini arz ettim. 
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Komisyona iade edilir, 'orada 'bekler; 85 inci 
maddede bu olduğu gîbi kabul edilirse, 'benim öner
gem de reddedilirse, 'bunu da ondan sonra aynen bu 
şekilde kabul ederiz; hiçbir itirazım yok, bunun iti
raz edilecek »bir tarafı yok, 

IBen istirham ediyorum; ileride müşkülata düşme
memiz için, bunun şimdilik, 85 inci maddenin akıbe
tine uygun olarak, ondan sonra görüşülmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

Takdir sizlerin, teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. GOŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? («DYP sıralarından» Edemez, 
edemez» sesleri) 

İBAŞKAN — Ne konuda efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CX>ŞKUİNOĞLU <Ankara) — Bu mevzuu aydın
latacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz önergeye 'katılmadı
nız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaa
de edersen'iz, niçin katılmadım, onu arz edeyim. 

Sayın Tombuş'un hakkı var; Sayın Tombuş, be
nim noktai nazarımı yanlış anlamış. Ben, Sayın Tom-
buş bu şekilde bir önerge vermiş, seçilen dört ar
kadaş bu önergeyi nazarı itibara almamış, başka bir 
önerge nazarı itibara almış, ben de buradan, her 
ikisine de katılmak durumunda değilim, bunu Yüce 
Meclis takdir etsin dedim; ama Sayın Tombuş'un 
önergesine katılmak lazım geldiği kanaatindeyim; 
fakat katılamıyorum. Sayın Tombuş benim ifademi 
yanlış anlamış. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Başkan. 
Efendim komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorulm': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Önergeler komisyona verilmiştir; 48 inci madde, 
85 inci maddeden sonra görüşülecektir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum... 
Sayın Genel Kurulu bekletiyoruz; çünkü, şu an

da elimize bir önerge geldi, burada ne karar vere
ceğimiz hususunda henüz bir karara varamadık, 
doğru dürüst okuyamadık. Müsaade ederseniz bu 
önergeyi tetkik edelim efendim. 

İHSAN NURİ TOPKAYA '(Ordu) — Hangi mad
deyle ilgili? 

İBAŞKAN — 49 uncu maddeden önce, yeni bir 
madde eklenmesiyle ilgili. 

SALİM ERSEL '(Konya) — Anayasa Komisyonu
na havale edelim. 

BAŞKAN — Sayın Şen, bulunduğunuz yerden, 
bu konuda bize bir açıklama yapar mısınız? Burada 
bunun 49 uncu maddeyle bir ilgisini göremedik. 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, 49 
uncu maddeden önce, 49 uncu maddenin yerine 
kaim olmak üzere bir madde, eklenmesi hakkında 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bununla hiç ilgisi yok, 
bu 85 inci madde ile ilgisi olan bir önerge. 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — 49 uncu madde için 
de bir değişiklik önergem var. Müsaade buyurursanız 
bu önergeyi açıklayayım?1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Herkes aklına gel
diği gibi önerge 'verirse, böyle olur işte. 

İBAŞKAN — Değişiklik önergeleri 85 inci mad
deyle ilgilidir. 

(HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Bunun yerini de
ğiştirelim o zaman.... 

BAŞKAN — Mümkün değil ki, Sayın Şen. 
HÜSEVÜN ŞEN (Artvin) — Şimdi efendim, ko

misyon raporlarımın dağıtımı maddeleri görüşüldü; on
dan sonra* raporlar üzerindeki değişiklik teiklifıleriınıin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ne 
şekilde işlem göreceğine dair 49 uncu madde var. 

İBAŞKAN — Efendim, buyurun oturun; ben bir 
okutayım şu önergeyi de, komisyon ne diyor ona 
bakalım. 

Sayın Komisyon, lütfen bunu iyi dinleyelim; çün
kü, yeni bir madde teklifi hakkındadır^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 49 uncu maddesinin başına, yeni 
bir madde eklenmesini ve müteakip madde numara
larınım buna göre değüştiriilmesiıni saygıyla arz ede
riz. 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Kadir Demir 
Konya 

Turgut Kunter 
Rize 

Ercüment Konukıman 
İstanbul 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Önergelerin verilme zamanı ve komisyonlarda gö
rüşülmesi: 

Yeni madde 49. — Bir kanun teklifi veya tasa
rısına ait komisyon raporlarının Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi üyelerine dağıtımından sonra, milletvekil-
•leri ve Hükümet tarafından 'hazırlanacak değişiklik 
önergeleri, teklif veya tasarının Genel Kurul gün
demine alınmasından en geç bir gün önce Kanunlar 
ve (Kararlar Dairesi Başkanlığına verilir ve dağıtımı 
yapılır. Bu önerigeler, ilgili tasarı veya teklif Genel 
Kurulda görüşülmeden önce komisyonun yapacağı 
toplantıda ele alınır. Önergeler görüşme sonunda ka
bul veya ret olunur. 

Gerekçe... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasaya ay

kırı o; öyle bir önerge işleme konamaz. 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi işleme ko-

yaimıyoruz. 
CAHİT TUTUM (.Balıkesir) — Milletvekilinin 

teklif hakkını kısıtlayamazsınız, 
IBAŞKAN — Efendim, sistemi tamamen altüst 

ediyor, özür dileriz. 

ANAYAlSA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNÖĞLU (Ankara) — Ayrıca, bu konu 
85 inci maddeyle ilgilidir, orada böyle bir önerge 
verilirse konuşuruz. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koyamıyoruz efen
dim. 

HÜSEYİN ŞEN ^Artvin) — Anayasanın hangi 
maddesine aykırı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 49 uncu maddeyi okutu
yorum: 

Komisyon toplantılarının düzeni 
'MADDE 49. — Bir komisyonda söz kesilir, şahsi

yatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerinde bu
lunulursa komisyon başkam düzeni sağlar, gereki
yorsa toplantıya ara verir veya erteleyerek durumu, 
gereği yapılmak üzere bir tutanakla Meclis Başkanı
na bildirir. 

Meclis Başkanı gerekli 'görürse, İçtüzük hükümle
rine göre, Milletvekili hakkında disiplin cezası uy
gular ve duruimu Genel Kurula sunar. 

IBAŞKAN — Efendim, madde üzerinde şahsı adı
na Sayın Tombuş söz istemişlerdi. Başka söz isteyen 
var mı?... 

HASAN ALTAY (İSamsun) — Önergemiz var
dı, onu geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi geri çekiyorsunuz; peki 
efendim. 

Başka söz isteğinde olan var mı efendim?... Yok. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz isteğimden 

vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş da vazgeçtiler. 

Efendim, maddeyle ilgili verilmiş önergeleri oku-
tuyoaız: 

Yüksek 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Meclis Başkanı miflerVekili hakkında savunması-
mı aldıktan sonra İçtüzük hükümlerine göre disip
lin cezası uygular ve durumu Genel (Kurula sunar. 

Sabahattin Eryurt Turgut Kunter 
Erzurum Rize 

Haydar Koyuncu Altınok Esen 
Konya (Konya 

Hayrettin Blmıas 
İstanbul 

IBAŞKAN •— Diğer önergeyi okutuyorum: 
ISayın, IBaşkanlığa 

344 No. lu İçtüzük teklifinde komisyon 49 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir 

Günseli Özkaya Hayrullah Olca 
İstanbul İzmir 

Kemal Gökçora' 
(Bursa 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık dere
celerine göre tekrar okutuyorum: 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi.,! 

Sayın Başkanlığa 
344 No.: lu İçtüzük 'teklifinde komisyon 49 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞiKUlNOĞlLU (Ankara) — Katılmıyoruz; çün
kü o fıkra zaruridir. 

IBAŞKAN — Sayın Arıkan, konuşmak istiyor 
musunuz efendim?1 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — Ha
yır efendim, nasıl olsa kabul- etmeyecekler. 

IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. efendim. 
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tkincıi önergeyi okutuyorum: 
iErzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka

daşlarının önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

'Meclis Başkanı, milletvekili (hakkında, savunma
sını aldıktan sonra, İçtüzük hükümlerine göre di
siplin cezası uygular ve durumu Genel Kurula su
nar., 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — -Efendim, disiplin 
cazaları, İçtüzüğün 59 uncu maddesinden itibaren 
düzenlenmiştir. «İlgilinin mutlaka savunması alınır, 
savunması alındıktan ısonra karar verilir» prensibi 
o maddelerde var; ama bu maddeye de arkadaşımız 
koymuş, bence folr salkınca da yök; fakat lüzumsuz; 
ama takdir Yüce Meclisindir. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Önerge
mi açıklamak üzere söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eryurt. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Ko

misyon 'Başkanı hem ««sakıncası yok» diyor, ihem de, 
«lüzumsuz» diyor, 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyor efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Bir yandan da «Sa

kıncası yok» diyor. 
(BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı ola

rak mütalaa !beyan etmekte serbesttir; (katılmadığını 
belirtiyor. 

SALİM EREL (Konya) — İki yönlü mütalaa 
olur mu Sayın Başkan? «Hem «sakıncası yok» diyor, 
hem de, «lüzumsuz» diyor. 

BAŞKAN •— Lütfen, her kelimeden mana çıkar
mayın Sayın Erel. 

SALİM EREL (Konya) — Çıkarmak lazım efen
dim. 

'BAŞ/KAİN — Buyurun Sayın Eryurt, 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi maddeyi tümüy
le okuduğumuz zaman, niçin «Meclis Başkanı, sa
vunmasını aldıktan sonra,» ibaresini ilave ettiğimin 
manasını daha iyi anlamak mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün maddesi diyor 
ki : «Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır 
ve düzeni bozma hareketlerinde bulunulursa, komis

yon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa, toplantıya 
ara verir veya erteleyerek durumu, gereği yapılmak 
üzere bir tutanakla Meclis Başkanına bildirir.» 

Komisyon başkanı, bu uygunsuz hareketten do
layı, Meclis Başkanına, bir tutanak düzenleyerek du
rumu bildirdi. Şimdi, Meclis Başkanına bir yetki ve
riyoruz, «Meclis Başkanı, gerekli görürse» diyoruz. 
Gerekli görmenin bir hududu, çerçevesi yok. Neye 
göre gerekli göreceği, tamamen Meclis Başkanının 
indî görüşlerine terk edilmiş bir hal alıyor. «Ge
rekli görürse» sözünü, burada ben tehlikeli bulmak
tayım. Gerekli niye görür, niye görmez? Tabiî poli
tik mülahazalar da hâkim olabilir; bu bence, parla
mento çalışmalarında sakıncalı bir yol. 

«Meclis Başkanı gerekli görürse, İçtüzük hüküm
lerine göre, milletvekili hakkında disiplin cezası uy
gular ve durumu Genel Kurula sunar» diyor son 
fıkra. 

Değerli arkadaşlarşm, şimdi, İçtüzük gereğince di
siplin cezaları uygulanırken, - halen elimizde olan İç
tüzüğün 134 ve müteakip maddelerindedir bunlar -
savunma alınmadan bir disiplin cezası verilemez. Bi
liyorsunuz, Meclis Genel Kurulundaki müzakeratta 
da, herhangi bir şekilde, arkadaşlarımızdan birisi 
kaba veya yaralayıcı söz söyler de Meclis Başka
nımız veya Meclis Başkanvekilimiz kendisine disip
lin cezası uygularsa, savunmasını alabilir, savunması
nı alır; savunma isteğinde bulunan milletvekiline 
savunma hakkı vermeye mecburdur. Savunma hakkı 
olmadan ceza olmaz. Bu, umumî hukuk prensiple
rine aykırı düşer. 

Onun için, ben, kısaca şöyle toparladım. Yine 
başlangıç aynen devam edecektir, ikinci fıkrası şöyle 
olacaktır: «Meclis Başkanı, milletvekili hakkında sa
vunmasını aldıktan sonra, İçtüzük hükümlerine göre, 
disiplin cezası uygular ve durumu Genel Kurula su
nar.» 

Takdir Heyeti Umumiyenindir, arz ediyorum 
efendim. Bunu, milletvekillerinin durumunu kurtar
mak; izzetinefislerini, onurlarını k>rıcı bir inzibatî ce
zanın kendilerine tatbik edilmesini önlemek için arz 
ettim efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
dakika müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu saf
hada söz... 

95 — 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Arkadaşımız tered
düt etti de onu arz edeceğim. Ben bunu daha evvel 
ifade ettim; 165 inci maddeyi okurlarsa, zaten savun
malını orada olduğunu göreceklerdir. Cezalar 159 un
cu maddeden itibaren başlıyor. Sayın Meclis Başka
nımız, 159 uncu maddeden itibaren uygulayacağı ce
zaları takdir edecek, savunmasını zaten alacak; sa
vunmayı burada koymaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge 
istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Komisyonlar bülteni 

MADDE 50. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı yılda iki defa komisyonlar bülteni ya
yımlar. Bu bültende, komisyonlara havale edilmiş 
veya komisyonlarca Genel Kuruldan geri alınmış ya
hut Genel Kurulca komisyonlara geri verilmiş işle
rin hangi safhada olduğu belirtilir. Bu bülten, Ge
nel Kurul tutanağına eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Arşive verilecek komisyon dosyaları 

MADDE 51. — Konu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince nihaî olarak karara bağlandıktan sonra, 
komisyonlara havale edilen dosyalar ile bu işlerle 
ilgili komisyon tutanakları, komisyon başkanlığınca 
yazılmış yazılar, komisyona gelen yazı ve önergeler, o 
dosya ile birlikte, arşivde saklanmak üzere Meclis 
Başkanlığına verilir. 

BAŞKAN —, Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul- edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Kurul Çalışmaları 

Gündem 
MADDE 52. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunun gündemi şu kısımlardan ibarettir. 
1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 
2. özel gündemde yer alacak işler. 
3. Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Meclis Soruşturması raporları. 
6. Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapıl

masına dair öngörüşmeler. 
7. Sözlü sorular. 
8. Kanun, tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan 

gelen diğer işler. 
Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun ona

yı ile 6 nci( ve 7 nci kısımların her biri için haftanın 
belli bir gününde belli bir süre ayrılabilir; 

3 üncü ve 4 üncü kısımlardaki seçimler ve oyla
malar için de haftanın belli bir günü ayrılabilir. 

Gündemdeki işlerin görüşme sırası Başkanlıkça alı
nış tarihlerine göre tespit edilir. 

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 8 inci kısım
daki işlerin görüşme sırası Danışma Kurulunca Ge
nel Kurula teklif olunabilir. Hükümet, esas komis
yonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili 
istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür. 

Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü Genel 
Kurulun onayına sunulur. 

Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan 
veya gelen kâğıtlarda yayımlanıp da gelecek birleşim 
gündemine girecek hususlardan hangilerinin gelecek 
birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel 
Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilan tahtasında ilan 
edilir. 

Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurul
ca kararlaştırılmadikça, Başkan tarafından görüşüle
ceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, Genel Ku
rulda konuşulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahsı adına Sayın 
Kemal Palaoğlu söz istemişlerdir. 

Başka söz isteminde bulunan var mı efendim? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Palaoğlu?.. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Muvafakat oldu
ğu için konuşmayacaklar. 

BAŞKAN — Vazgeçtiler. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; «Başkanlığın Genel' Kurula su
nuşları» başlığı altındaki konular çeşit çeşittir. Dün 
bir hadise ile karşı karşıya geldik. Başkanlığın bir su
nuşu vardı, ne olduğu gündemde belli değildi, bura
da müzakere açtık. Halbuki müzakere konusu olacak 
konular gündeme sarahaten ithal edilir ki, milletve
killeri gerekli tetkikleri yapsınlar, ona göre kürsüye 
gelip konuşsunlar. Konuşulacak konunun ne olduğunu 
bilmeden konuşmaya kalkmak, sadece bize mahsus bir 

şey olarak dün göründü bana. Dış ülkelerde böyle bir 
şey bahis konusu değildir. 

öğrendim ki, sunuşlar çeşit çeşittir; bir kısmı sa
dece bilgi edinmek içindir; (Cumhurbaşkanlığından 
gelen yazılar, bakanların vekâlet etmesi vesaire gibi) 
bir kısmı Danışma Kurulundan geliyor, Başkanlık su
nuyor; üzerinde müzakere açılan konular; bir kısmı 
da, oylamaya tabi olan konular, gruplar muayyen de
legeler seçiyorlar, müzakere açılmadan formaliteyi ik
mal etmek için burada oylanıyor. Bu itibarla, 1 inci 
başlığı (a, b, c) diye ayırmakta fayda var. Başkanlığın 
sunuşlarından, müzakere konusu olacaklar, behema-
hal gündemde sarahaten belli olmalıdır ki, milletvekil
leri, ona göre tetkik etsinler, gelip burada konuşsun
lar. Dünkü konuda, arkadaşlarımız önceden bildiği 
için buraya kalkıp konuştular; ama yarın öyle bir 
hadise olabilir ki, önceden kimse bilmez, buraya ge
lir, müzakere açılır, kapı ardından öğrenen arkadaş
lar konuşur, böyle bir imkândan mahrum olanlar ko
nuşamaz. Bu bakımdan, «Başkanlığın Genel Kurula 
sunuşları» kısmında - komisyondan rica ediyorum -
bugüne kadar gelen tatbikatı dikkate alarak bir ayır
ma yapsınlar; eğer üzerinde müzakere edilecek ko
nular varsa, o konu «Başkanlığın Genel Kurula su
nuşları» kısmında sarahaten yer alsm. Aksi takdirde, 
herkes burada seyrediyor, önceden bu işi takip eden
ler kürsüye çıkıp konuşuyor. Bu, son detece mahzur
ludur ve Meclisin müzakerelerinin aleniyetini halel
dar edecek bir durumdur. Bu itibarla bunun tashihin
de büyük yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Efendim, başka söz isteminde bulunan?.. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim müsaade 
ederseniz... 

I BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Arıkan' 
dan sonra, size söz vereceğim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Hocam Çelikbaş'ın önerisine katı
lıyorum. Bir konuyu daha dile getirmek istiyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 
Anayasanın 87 nci maddesinde belirlenmiştir. Buna 
göre, ilk görev kanun koymaktır. Binaenaleyh, sunuş
lardan sonra, ikinci görev Bakanlar Kurulunu ve ba
kanları denetlemektir. Halbuki biz üç senedir görüyo
ruz ki, bizim tertip tarzımız sunuşlarla başlıyor; sı
rasıyla, özel gündem yerini alıyor, sonra sorular kıs
mı geliyor, yasama kısmı da en sona bırakılıyor. Şah
sen, bunu tersine çevirmemizde parlamentonun çalış
ması bakımından çok daha fayda, mülahaza ediyo
rum. Takdirlerinize sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, dünkü tat
bikat da, Sayın Çelikbaş'ın ifade ettiği gibi, bize 
yeni fikirler getirdi, bu maddeyi, komisyon olarak 
geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz. 
Efendim, madde önergeleri ile beraber komis

yona geri verilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel gündem 
MADDE 53. — Danışma Kurulu Anayasa, ka

nun ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince, belli 
bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya 
birkaç konunun yer alacağı özel gündemler ve görüş
me günleri tespit edebilir. Bu konular, özel gündem
de Başkanlık sunuşundan sonra yer alır. Özel gündem 
maddelerinden sonra, genel- hükümler gereğince tes
pit olunmuş gündem maddelerine yer verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu madde de sıra 
takibi bakımından 52 nci madde ile ilişkili bir durum 
var. Bu konuda ne diyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 52 nci maddeyle iliş
kisi yok. 

BAŞKAN — Var efendim, «Özel görüşme günleri 
seçilir, bu konular özel günde Başkanın sunuşundan 
sonra yer alır» diyor. Yani siz bir değişiklik yapacak
sanız, bu maddede de olması lazım. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. OOŞİKON'OÖLU {Anlkaim) — Allatan, o ma&te-' 
yi de alalım. 

BAŞKAN — 53 üncü madde, önergeleriyle bera
ber komisyona geri verilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelen kâğıtlar listesi 
MADDE 54. — Başkanlığa gelen kanun tasarı ve 

teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile 
soru, genel görüşme, Meclis araştırması, gensoru ve 
Meclis soruşturması önergeleri, gelen kâğıtlar liste
sinde yayımlanır. Bunlardan Genel Kurula sevk edi
lenler bu listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş ta
rihleri de ayrıca gösterilir. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır 
ve tutanağa eklenir. 

Gelen kâğıtlar, ara verme ve tatile rastlamadığı 
takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her gün yayım
lanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına 
eklenir. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü madde 54'ün son kıs
mına aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Hilmi Nalbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Hüseyin Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Son fıkra: «Başkanlığa gelen soru önergelerin
den sadece yazılı soru önergeleri ilgili bakanlığa Mec
lisin ara verme süresi içinde bile gönderilir. Ancak, 
gelen kâğıtlar listesinde yayınlanması ve tutanağa ge
çirilmesi, Meclisin ara vermeden sonraki ilk toplantı 
günü birleşim tutanağına eklenir.» 

Gerekçe: Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ara 
verme süresi içinde önemli güncel konular olabilir. 

Bu takdirde milletvekilleri bu konuda bakanlığın 
dikkatini çekmek ve hatta bakanlığın konuya el koy
malarını isteyebilirler. 

«Örneğin bir ilde belediye başkanı haksız olarak 
sosyal konuttakileri konutlardan çıkarıyorsa veya bir 
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ilde şap hastalığı başgöstermişse, acil tedbir gerekliy
se ve bu takdirde illa gazetelere beyanat, basın top
lantısı yapmak veya telefon, tel çekmek mi gereke
cek?» İşi afişe etmek için basına beyanat veya basın 
toplantısı daha, iyi olur.» deniyorsa muhalefet için 
daha iyi; fakat biz yazılı önergeyle bakanlığın dikka
tini çekmeyi daha uygun buluyoruz. 

Takdir sizlerindir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz. Sebebi: Zaten ara vermeler gayet kısa zamana 
münhasırdır; bir. İkincisi, kendileri de diyorlar ki, 
gelen kâğıtlara geçmesin; ama önerge bakanlığa gön-
derilsin; hiç lüzumu yok. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın önerge sahibi?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İzah 

edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Efendim, Meclis tatile girdiği zaman ne olacak? 
İki gün, üç gün, bir hafta ara veriyoruz; ama yazın 
gidiyoruz üç ay memleketimizi geziyoruz. Orada, ge
rekçede de arz ettiğimiz gibi, şap hastalığı var. Ben 
Erzurum'da basın toplantısı yapsam, sizi muaheze 
etsem doğru mu olur? Bunu ben bakana bir öner
geyle bildireyim diyorum. Siz bilirsiniz; benim için da
ha iyi olur. 

Şap hastalığı olabiliyor; ne bileyim, belediye baş
kanının birisi oradaki sosyal konutlardaki vatandaş
larımızı geçen sene dışarıya çıkarmıştı, «Çıkın dışarı
ya, ben bunları onaracağım, yine size satacağım» de
mişti. Yahu kardeşim, burada 8 tane apartman var, 
hatta birisinde de 8 tane daire boş; sen onaracaksan 
onları oraya geçir. Bunlar hak sahibi olarak oraya 
geçirilmiş; fakat çıkardığımız bir yasa gereğince, için
de oturanlara da satılabilir. Ne diyorsun sen bunlara? 
«Çıkın.» Nereye çıksınlar? Hem de ekim ayı. Erzu
rum'da ertesi hafta kar yağmayacağı nereden belli? 
«Ben bu evleri onaracağım ve sonra da size sataca
ğım» diyecek. Yani, vatandaşı kışın da titretecek ve
yahut da orada 5 bin liraya kirayla oturuyorsa, 15 -
20 bin lira kira verdirip, gecekondularda ev arattı
racak. Bunu duyduğum zaman, derhal olaya el koy
dum ve bakanlığa bir ter çektim. Hatta çektiğim tel 
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bile Erzurum'da, duyuldu. Tabiî bu benim için daha 
iyi, hoş oluyor... 

Onun için ben, bu gibi soru önergelerini buraya 
gönderelim diyorum. Herhalde bu önergeler önce 
buradaki Kanunlar Müdürlüğüne gelir ve ondan son
ra da ilgili bakanlığa gitsin, o bakanlığın ilgili sayın 
bakanı da bunun tedbirini alsın ve kimse duymasın. 
İsterseniz ben basın toplantısı da yaparım, örneğin; 
ithalat ve ihracat yapıyoruz, şap hastalığı olsa ve ben 
bunu memleket çapında duyursam iyi mi olur? Bu 
bakımdan önergemi verdim, iyi düşünürseniz önergemi 
kabul edersiniz. Tabiî takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edil
miştir. 

55 inci maddeye geçiyoruz. 
Efendim, 55 inci maddenin, 85 inci maddeyle ilgisi 

dolayısıyla verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İçtüzük Teklifinin 55 inci mad
desinin, ilgisi dolayısıyla 85 inci maddeden sonra gö
rüşülmesini sağlamak bakımından Komisyona iadesini 
arz ederiz. 

ihsan Tombuş A. Turan Soğancıoğlu 
Çorum Sivas 

Mümtaz Güler Ali Topçuoğlu 
Uşak Kahramanmaraş 

Fazıl Osman Yöney 
istanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 85 inci 
maddeyle ilgili diğer bir maddeyi de geri aldık, bunu 
da alalım. 

BAŞKAN — Efendim, 55 inci madde... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergelerle bir

likte... 
BAŞKAN — Efendim, 55 inci maddeyi komisyon 

geri istiyor. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergeleri de var, 

değil mi efendim? 
BAŞKAN — Efendim, 1 önerge var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 2 önerge var; Sayın 
Tombuş'un ve Sayın Tutum*un. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylamamız lazım 
geliyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

55 inci madde önergeyle birlikte komisyona iade 
edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Teşekkür, tebrik ve temenniler 
MADDE 56. — Tebrik, teşekkür, takdir ve temen

ni gibi hususlara dair yazılar ve telgraflar ilân tah
tasına asılır ve tam veya özet yahut sadece zikredil
mek suretiyle tutanağa eklenir. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek hal
ler Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

önerge yok. 

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum.: 
Toplantı günleri 
MADDE 57. — Resmî tatile rastlamadığı takdir

de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Salı, 
Çarşamba, Perşembe günleri saat 15.00'ten 19.00'a 
kadar toplanır. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, 
toplantı gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, diğer 
günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?.. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Evet efendim, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altay'dan başka?.. Yok. 
Sayın Altay, grup adına mı? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Şahsım adına efen
dim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 57 nci madde konusundaki endişeleri
miz, geçmişteki bazı uygulamalardan kaynaklanmak
tadır. Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
çalışma, planı olmalı, buna göre, yasalar gününde, za
manında görüşülüp karara bağlanmalıdır; ancak, gör
düğümüz uygulamada, aylarca boş kalan Meclis, ge
rektiğinde gece sabahlara kadar çalıştı) ılmak duru
munda kalmaktadır. Milletvekillerinin de, diğer çalı
şanların olduğu gibi, zamanında tatilini yapmak ve 
uygun zaman dilimleri içinde çalışmak, haklarıdır. 
Bu nedenle, Genel Kurulun sınırsız bir şekilde, tatil-
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den yoksun edilerek çalıştırılması, keyfî uygulama
lara meydan verilmesi, bence bir boşluktur. Bunun 
giderilmesi yolunda, birtakım önlemler alınmalıdır 
ki, yüce kurul, sağlıklı bir şekilde yasaları incelesin; 
gece sabahlara kadar çalışıp keyfî veya inatlaşmayla 
sonuca varmak istemesin. Çünkü bu şekilde sonuca 
varamaz Ve sağlıklı bir karar da çıkmaz. Bu nedenle, 
en azından, buraya, «Zorunlu hallerde uzatılır» şek
linde bir kelimenin eklenmesiyle keyfîliğe son verile
bilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul-edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 
Birleşimin açılması ve kapanması 
MADDE 58. — Başkan oturumu açar ve gere

kirse kapatır. Oturumun devamınca Başkanlık makamı 
ve kâtip üyelikler boş kalamaz. 

Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak 
kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlan
ması amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca 
işaret oyuyla karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın 
Eryurt. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Brauınım.) — Sayen 

Balkan, tibgetfi aTİkadaşlHanım; söz allnşam, madldenrn 
ilk fclslmiindaki «ıdtıuıruimı» ilbaneislinıiin yfeırtsliz olduğu
nu biefiîjrjtimıelk 'içlnd'ır. Dlikkat buiyuinu'nsaıîiiız, «Meolıils 
Başkanı dtuirulmü açar -ibulfladla «Başkan» yazılimıış, 
«Balkanı» oll'acak- vte göridk'Use .kapatır» (ifadesi var. 
Açiffiain «oltauim» dtağildiilr, «Iblidleşlilm» idta 

'İHİSAN NURU TÖPİKAYA (Ondu) — önerigemiz 
var o ktoimuıda. 

SAIBAİHATTİN ERYURT {Devamda) _ yatsa, 
telbiı memnun dl'irtuta;' zaten 'bu (hususu belÜttmek 
üçlün huızjulrurifuaa çdkltam; «dtorttn» ktelltos'inin, «fcir-
lieş'ilm» oüa'rak dleğ̂ ltfMümjeisiinii WkfJif edecektim, 

;M'(Ceki.to, maddenün döVammlda, «Zorunlu halfeırıde 
o IbiııÖeşüm içlin geçerli olllnıak kaybıyla ve sona er
mekte olan idarin talmaımllalıımasıı aımuGiıyfla ofturum 
uzajtejkr» dleinirndk/îteldk Dikkat edfârisieniiz, yiirte buluda 
bMesJim söz kontuısuidiuır, «o biıöıeşim 'iç^n» denmökte-
Idi'r. OfAuınuım, Kd<e§i:lmlJn paırç&lsiiKfaır, tamamiTayıcıısıidıır; 
dtuMimtor ayrı ayan, ikil üi? defa olaibffir; fakat bura
da başlayan «hMeşiım» di/r. 
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O iitllbaröa, 58 indi madidleinÜn başındaki «fba$kaıı» 
ifadeslinlin «IBa'sjk'anı» olarak ve devamındaki «Otu
rumu açar» 'jbareslmiaı de, «BtMesimi açar» sekilimde 
ıdüMlÜîmesidaha isaibetli oûur. 

SaylgılIarKmıla arz edbrüım. 
'BAŞKAN — Tdşdkküir edeır'im Sayıln Er-yuırt 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — <4Medik Başkan» 
ol'almayacağına gölle, «iMecfflİs Başkanı» ibaresi doğru. 
«sdtuirtuimı» albaries&niin «Ibiirteşitm» olması hususunda da, 
önerge var zialten. 

BAŞKAN — Teşekkür edöriim Saıyım Go§kunoğlu< 
Madde üizierinldle öınJarlgiefer var; dkaıtayiarıuim : 

Tüirkrye Büyük Müllltelt Meclisli Baıskaıiıığına 
GönüişıüÖmeıkte oftan ,344 sura sayıllı Türkiye Bü

yük Miiefc Meclîsi îçfb'üzük TekMiınfaı, 58 kıci mad-
ıdösiniin, aşağıdaki şökffiide de§!iş!l'.'ırl:lllmeisliini arz ve >'tek-
ül'jf edbrtiız. 

Saylgıtaımıızila. 

İhsan Nuri Topkaya Kental Pataoğlu 
Ordu Sivas 

Otaman Bahadıir Hasan AÖtay 
Trabzon Samsun 

Hamut Melek 
Hatay 

SMegıimlîn açıHmiaısı Ve kapanması 
MADDE 5-8. — BlEtÛeşîlm ve diiunuimllair Başkan 

t a r a r d a n açı/lıır ve gidrekÜltiae kapatdır. Ööurtulmıım 
'devamunca Başkanfok makamı »ve kâliiip üydikfar boş 
kalamaz. 

Zoinumdu hafordte, o (bilrCbşüm içlin gteçedli odirmak 
kaydına ve slona erirnlek "Kteörte dlan işlin tamamlan-
müssı amacıyla c(tiuimiJmiuln uzatıteaısııına Gendi Ku
ruluca, (görüışmeâ'ız, iışartelt oyuiyl'a karar ved,!'dtöûr, 

BA'ŞKAN — Diğer önergeyi olkultuyionılm : 

Türkiye Büyük MÜüHeit MödfM (Başkanlığına 
Gemte! Kurulda ganüşlüttmekitle ıclüsn 344 sura sa-

yûı Tüddıtye Büıyiüik Miifîll'elt 'Medliisli tçitiMiğü tekülilfi-
nin 5ı8 inci marfdösiinlin aşağıldaki şökilUe d e ^ t k i i -
ırriesiinli artz ve teklif ddledz. 

Saygıllarjm.ızlla. 

Oamıan Bahadur Mustafa Çorapçıoğlu 
Trabzon Balıkesir 

Ajli iMaahar Haznedar ÜimSt Canıuyar 
Ordu Manâsa 

'Monat S'ökmenioğîy Koksal Topt'an 
Hatay Zoniguffld'ak 
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'MADDE 58. — Balkan ibdritoşlilmli açar ve gare-
kietsie kapatjr. Oıiıuınuımun devamınca Başkanlık maka
mı ve kâı'tilıp ii|ye£IMar 'bioş kalamaz. 

Zorunlu h a i n d e o bililerim için geçeirili otonak 
kaıydlııylta ve .sosıa erimek ülzier'e elan iışl'erin t'amam-
fflaınim'âsıı amaaııyîa. olfluinuımıun uzaMmasııma görlüi§me-
siz Geneli Kurutça işarseft oyu ille karar veıü'lielbjl'iır. 

OSMAN BAHADIR (Traibzicm) — Sayın Balkan, 
ön'ongeımiiz dijğer önlörtgeytte aynı m^hiyöfifce otdüğu Içı'ın 
göıü a;lı;ı>iOTiuz. 

iBAŞKAN — Pekî efenldÜim,. 
Sayım -Osman Banadır ve aılkadaşIlaıntaMi öneme

si görıiı variîmli'şliiır., 
Diğer >öoaflgeyli tekrar odcsuSüutyotPuım : 
ÖUdu Mlillilaüvelkffli İtisan Nuri Toıplkaya ve adca-

daşllanıının önergesi : 
BiırfeşilmCln açıülması ve kapafnlması 

MADDE 58. — Btoûeşim Ve atıurıiıimllar Başkan 
tarafından açilır 'Ve gerdküriste k'apaıtakr. Oı'uruînıun 
davaniınca Başkarallk maik'arnu Ve kâtip üyöÜMer boış 
iklalaım&z. 

Zorunlu hatttodie o bfo!2aş*im< için gĵ çteıCi ci'imak 
katyıdıylila ve sıona eıılmiek ülzerte offian 'iışiin tamami*an-
miaısn amacııyla dtuınuırrjuin utfaltıtoaısına Genel Kurul
ca gömiî mieisiiz işaret oyu illıs karar vtt'M.'flJr. 

BAŞKAN — Koım'ıgyon önönger/e 'IkatıSrjtoir mu 

ANAYASA KÖMıİİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Anlklara) — Elfendilm, önsılge 
yerinde; alıma koımrısıyonun katıtaasına imkân yok, 
ka'ir/Jmrjyiotı'uız. 

'BAŞKAN — Kattayloıbuinuz. 
tönıergcıyi oıylanımza somuydmıtm : Kabuıl edien-

ten.>. Eltimeyenkır... Önerge k'aıbuıl edülimişîtir. 
58 inci madldeyi kabull etim!;tş buFıiuınduğunıız önıer-

ge dojğrufltiulsıunda . oyiaırıırLiıza sunuıyo-rulm : Kabul 
ddenfler,.. Etaeytemfer... K'a'bıi ddı'i!!mıi§0Jr. 

59 uınau madkfiaylj ıcfatuıyctriuim : 
1 Kıyafet 

'MADDE 59. — Başkanlık klür&üisünde Başkan, 
beyaz kelebek kraValt ve siıyafa yeflıek üMiine siyah 
tok giyer. Göre'vıîi kâjtip üyüîer de, kiayu renk eıl-
tüse g.tyaıfrar:.' 

Gieind Kurull salkmunlda 'yer alan rnDItiilvekıiffieri, 
b'!alfcanKaır, Töılkli'yle IBiüyülk M i t o Mecİsii Te§(k!;claıtı 
memurlarıi ve diğer k'aıruu personeli ceket glymfek ve 
kravat takmak zorıradadiaiar, Bayan&ar tayyör gî  
yeröeın 

GörevlElerın kjayafeiüi Öaşkanilık Divanınca tespit 
edülıiır. 

BAŞKAN — 59 ımıcu madldie üızaılMle söz is-
(tiayen?.. Buyurun Sayın Tüılkân Arıklan. 

'ÎHSAN TOtMlBUŞ (Çorum) — Türban bağlaya
lım, 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Odlime) — Sa
yım 'Bakkam, değerdi mlifelüvdkıillleri; bu maddede Mec
lis Geneli' Kurufjunda, ger<dk sayım ©rlkdc milliet'vakl'lı-
larinto, ıgardk 'kadım rnıIleltvek'iOleriinin kuyafeltil'er'i ve 
gö;ievflli|î'£iîi'(n 'kuyafötllleri dülzenûenlmliış.' 

Bern, bir kottııuıyu gündemle gd'jiınmlek. islüiyonum : 
Bffl'iyiöıisunıuz bayan m'i'Udfivelk'illffleri tayyör ĝ iymıdk zo-
ırurildalar; ama zaman zaman tomi'sıyonllarda da ııızıuin 
'slüiriel çalıışmalîar yapjfflmlaJkİtadlıır. 12 bayan miffieltıve-
Iklli, zalm'an zaiman belki fiızilk yapıdarı gereği ıslak
tan buraalıyoııHar. Buradla ben, bir önerîi 'götiriiyorum; 
asltaılda tayyördfen bir farlkı ydk; döpliıyes giyillmiesi-
nis de müsaade ödlillinıes'inıi geltMıyorum. Bunun baş
ka bilr yararı daha var; oltur'duğumıuz içlîn süilrfetkllı 
zama'n zaman k'iıllo da alıyariuz, ta,yyöırllıer dıarailııyor, 
'haTılbulkıi döpjyûsil'er'i açmak Jmlklânıı da var, dkoinıpmıik 
'bir yönü ıdb Var meselîeiniin. 

Yüce Meoliıse ısaygiar sulnanım, 

IBAŞKAN — Te^dklküir ederim Sayın. ArrJkan. 
Elfönidto, majdlde üizeriittıdte vteinülmll'ş önler|gdl©r var,, 

dkultuyloırıılm : 

.Saıycm Bâ lkan:1'ıığa 
344 OTia sayAı Yasla TdkUiîförih) 59 uncu '(IkınyafeıtiHe 

Clîıgiftî) madldıas'ilnitı ilk'inıdi paıraıgıiafıında «iBayan milHet-
VdkÜılilen» ffie iılgilE» öülmıleniİM aşağıidalkıi biçiımde de-
ğişJtıriilm'efsiirii ön'emrtöz. 

«BayaJollar tayıyör, döpiıyes ve şömıiaiye e&biıse gi-, 
yertler» 

Babriye Üçok 
Ordu 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Kâzım İpek 
Amasya 

Şevki Ta$atr 
Sivaa 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Hayrettin Ozansoy 
Diyaribakır 

Ahmet Sarp 
Diyarbakut 

Ömer Kuşjhan 
Kara 

ibrahim Ural 
İstanbul 

BAKAN — Efendim, bu ^ömiziye elbiseden ben 
bir şey anlamadım Şömiziye elbise nedir efendim? 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet (Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 'kanun tasarısı
nın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Reşit Ülkef 
Edirne (İstanbul 

M. Arif Atalay Tülay öney 
Adıyaman İstanbul 

Verini Akın 
Konya 

«Genel Kurul salonunda yler alan milletvekilleri, 
çakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilatı me
murları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve 
kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör ve 
döpiyes giyerler» 

BALKAN — Simdi aykırılık derecelerine göre 
önergeleri tekrar okutuyorum : 

Ordu 'Milletvekili Bahriye Üçok ve arkadaşları
nın önergesi. 

Sayın Başkanlığa' 
344 sıra sayılı yasa teklifinin 59 uncu, ((kıyafetle 

ilgili) maddesinin ikinci paragrafındaki 'bayan millet
vekilleri ile ilgili •cümlenin aşağıdaki 'biçimde değiş
tirilmesini öneririz. 

«Bayanlar tayyör, döpiyes ve şömiziye elbise gi
yerler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
'ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ.KÂMİL 

T. COSKUNOĞLU l(!Ankara) — efendim, katılma
ya imkân yok. Çünkü 'bakıyorsunuz ki, bazısı şu el
biseyi istiyor, 'bazısı 'bu elbiseyi istiyor. Binaenaleyh, 
sayın bayanlar üç gün sabretsinler de burada tayr 

yör giysinler. Başka zaman istediklerini giyebilirler. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Burada yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum :' 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 

arkadaşlarının önergesi. 
Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, 

bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilatı 
memurları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve 
kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör ve 
döpiyes giyerler. 

25.2.1987 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon?.. İzah ettiniz, katılmı
yorsunuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'60 inci maddeyi okutuyorum : 
Toplantı yeter sayısı ve yoklama 
IMADDE 60. — Toplantı yeter sayısı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte bi-
rijdiır. Balkan blıröeş'lmii açltılklban sıonıra tereddüde dü
şerse yoklama yapılır. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilir
ken, onbeş milletvekili ayağa kalkmak veya önerge 
vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

Yoklama elektronik oy düğmelerine basmak ve
ya Başkan lüzum gördüğü zaman ad okunmak su
retiyle yapılır. 

Yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının 
mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat 
sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı 
yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

iciLvyio'ruim Sayım Bışlkam. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun ISayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT1 ARIKAN (Eldirne) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin 
üçüncü fıkrasında yer alan, «Yoklama, elektronik 
oy düğmelerine basmak...» cümlesini yüce Meclisin 
dikkatlerine sunmak için söz almıış bulunuyorum. 

ÜÇ yıldan beri görev yapıyoruz; bir kere olsun 
elektronik düğmelere basarak oy kullanmadık. Eğer 
bozuksa, !bu tamir edilmeli; ' hiç kullanılmayacaksa 
kaldırılmalı, normal yoklama yapılmalı. Tüzükte bu 
maddeye «Elektronik oy düğmesine basarak oylama 
yapılır» hükmünü koyduğunuz anda, şu tamiratın 
da yapılması gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Bu madde üzerinde verilmiş önergeler var oku

tuyorum r 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin 
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madde 60'ın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Hilmi NaJbantoğlu 
Erzurum 

Hayrettin Ozansoy 
'Diyarbakır 

Halis Soylu 
Kara 

Hüseyin Aydemir 
îzım'İTt 

Kâzım-İpek! 
Amasya 

Toplantı yeter sayısı ve yoklama 
MADDE 60. — Toplantı yeter sayısı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte-
biridir. 

BAŞKAN — Her birleşimi açışta ad okumak 
suretiyle tam liste yoklama yaparak yok olanları 
saptar. 

'Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilir
ken on 'beş milletvekili ayağa kalkmak veya önerge 
vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. Bu 
takdirde; 

Yoklama ad 'okunmak suretiyle tam liste olarak 
yapılır yahut elektronik oy düğmelerine basmak su
retiyle yapılabilir. 

Yoklama sonucunda toplantı yeter sayısının 
mevcut olmadığı anlaşılırsa 'birleşim kapatılır. 

Gerekçe : İki yıllık Meclisin toplantı ve yoklama 
şekilleriniıı dramatik halidir. 

'BAŞKAN — Evet, diğer- önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin 
madde '60'ın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hilmi Nal'bantoğlu 
Erzurum 
'Ruşan Işın 

Sivas 

Halis Soylu 
Kars 

Avni Sağesen 
|brdu 

Veysel Varol' 
Erzincan 

Toplantı yeter sayısı ve yoklama 
MADDE 60. — Toplantı yeter sayısı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
'biridir. 

'Başkan her birleşimi açışta ad okumak suretiyle 
tam liste yoklama yaparak yok olanları saptar. 

Görüşmeler sırasında istenirse 'her an ve işaretle 
oylamaya geçilirken, on beş milletvekili ayağa kalk
mak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapıl
masını isteyebilir. Bu takdirde; 

Yoklama ad okumak suretiyle tam liste okuna
rak yapılır yahut elektronik oy düğmelerine bas
mak suretiyle yapılabilir. 

Yoklama sonucunda toplantı yeter sayısının mev
cut olmadığı anlaşılırsa, o gün saat 19.00'a kadar 
yarım saat ara verip tekrar toplanıp yoklama işle
mine devam olunur. En son oturumda da toplantı 
yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır. 

Gerekçe •: İki yıllık Meclisin toplantı, yoklama 
-şekillerinin dramatik halidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı İçtüzük Tek

lifinin 60 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen 
«on beş» rakamının «on» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cahît Tutum 
Balıkesir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
izmir, 

Avni Güler 
İstanbul 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Seyfi Oktay 
Ankara 

'BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine 
göre okutup işleme koyacağım :( 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi 

Toplantı yeter sayısı ve yoklama 
(MADDE 60. — Toplantı yeter sayısı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biridir. 

Başkan her birleşimi açışta ad okumak sure
tiyle tam liste yoklama yaparak yok, olanları sap
tar. 

Görüşmeler sırasında istenirse her an ve işaret
le oylamaya geçilirken, on'beş milletvekili ayağa 
kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama ya
pılmasını isteyebilir. Bu takdirde; 

Yoklama ad okumak suretiyle tam üste okunarak 
yapılır yahut elektronik oy düğmalerine basmak 
sure tiyle yapılabilir. 

Yoklama sonucunda, toplantı yster sayısının 
mevcut olmadığı anlaşılırsa o gün saat 19.00'a kadar 
yarım saat ara verilip tekrar toplanıp yoklama işle-
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mine devam olunur. En son oturumda da toplantı 
yeter sayısı yoksa 'birleşim kapatılır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KIMIL 

T. Q0ŞKUNOĞLU ((Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz. 

(Her yarım saatte bir yoklama yapmak ve Mec
lisi 'bu şekilde devam ettirmek mümkün değildir. 
Zaten mevcut uygulamamızda da, bir defa yoklama 
yapılır, toplantı yetersayısı yoksa en (geç bir saat 
sonra toplanmak üzere ara verilir, !bir daha yokla
ma yapılır, yetersayı varsa toplantıya devam edilir, 
yetersayı yoksa birleşim kapatılır. Bu bakımdan, 
saat 19.00'a kadar tekrar yoklamalarla devridaim 
yapmak doğru değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Önerge

deki ifade açıktır Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili (Hilmi Nalhantoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi, 
Toplantı yeter sayısı ve yoklama 

MADDE 60. — Toplantı yeter sayısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
(biridir. 

Başkan her birleşimi açışta ad okunmak suretiyle 
tam liste yoklama yaparak yok olanları saptar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilir
ken onbeş milletvekili ayağa kalkmak ve önerge 
vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. Bu 
takdirde; 

Yoklama ad okunmak suretiyle tam liste oku
narak yapılır yahut elektronik oy düğmelerine bas
mak suretiyle yapılabilir. 

Yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının 
mevcut olmadığı anlaşılırsa ıbirleşim kapatılır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz. Çünkü burada toplantı, yani Birleşim açılır açıl
maz mutlaka yoklama yapılması zorunluğu getiri
liyor. Halbuki başkan takdir edecek; varsa yetersayı 
ona göre açacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Nalbantoğlu?! 
I HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — öner

ge açık. 
I BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler.!, önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş

larının önergesi, 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük tek-
I lifinin 60 inci maddesinin 2 nci fıkrasında geçen 
I «on beş» rakamının «on» olarak değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz.» 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmı
yoruz. Daha ciddî ib'ir teklif yapabilsinler diye, bu 
sayıyı, komisyon, uzun müzakerelerden sonra kahul 
etti. Binaenaleyh, aynen kalması uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum?.. Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yerimden arz 

I edebilir miyim? 
I BAŞKAN — Olur efendim; kısa ise olur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eski İçtüzükte 
mevcut olan, 10 üyenin kalkarak yoklama istemin
de bulunabilmesine dair hüküm, uygulamada hiçbir 
sakınca doğurmamıştır. Bu şekilde güçleştirilmesi, 
Meclis çalışmaları bakımından sakıncalıdır. 

önergemiz açıktır, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçen tutanak hakkında konuşma 
MADDE 61. — Bir milletvekili veya bakan ken

disine ait olup bir önceki hirleşim tutanağında yer 
alan 'beyanının düzeltilmesi hakkında söz isterse, 

I Başkan, beş dakikayı geçmemek üzere söz verir. 
j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
I efendim? 
| Sayın Paîaoğlu şahsınız adına mı?. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Evet 
; efendim. 
i BAŞKAN — Sayın Paîaoğlu buyurun efendim. 
j; MUGTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa-
[ yın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasî tercihe taal-
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'kik etmeyen konularda uzlaşma şansı aramak için 
bir araya gelmiş bakman, her siyasî parti grubundan 
birer arkadaşımızın bir araya gelmesiyle oluşan ve 
resmî, yarı resmî, az resmî, çok resmî komisyon nite
liğinde olmayan, siyasî tercihe taalluk etmeyen konu
larda uzlaşma şansı ve imkânı aramak için dün baş
latılan çalışma sırasında, 61 inci maddeye henüz sıra 
gelmemişti, dün o maddeye gelemedik. 

O itibarla, 'bu madde üzerinde kişisel düşüncele
rimi sunmak imkânına sahip olduğumu düşünerek 
ve faydalı olacağıma inanarak kürsüye geldim. Mad
de metni şöyle : «Geçmiş birleşim tutanağına geçmiş 
'bulunan beyanını düzeltmek isteyen milletvekiline ve
ya bakana Başkan 5 dakikayı geçmemek kaydıyla söz 
verir.» 

Değerli arkadaşlarım, beyan düzeltilmez. Beyan 
beyandır, yanlışsa, doğruysa, amacı aşmışsa, amacın 
gerisinde kalmışs'a, ne olmuş olursa olsun, beyan be
yandır. Hâlen yürürlükte bulunan ve uygulamakta 
'bulunduğumuz 1973 İçtüzüğünün ilgili maddesi met
ni de böyledir. O da ço'k yanlış yazılmış; anlaşılan, 
yıllar önce, Türkçeyi iyi bilmeyen, kanun yapma tek
niğini iyi bilmeyen kalemler tarafından düzenlenmıiş. 
Beyan düzeltilmez, beyanın •düzeltilmesi talep edile
mez. Milletvekili veya bakan, geçen birleşim tuta
nağına eksik veya yanlış geçtiğini iddia ettiği be
yanının düzeltilmesini talep edebilir. Binaenaleyh, mad
de metninin -amaç bundan ibaret olduğu için ve baş
ka türlü alamayacağı için- bu amaca uygun şekilde 
düzenlenmesini dileyen bir önergemiz de Başkanlığa 
sutııulîimuışltuir., 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü yasa teklifinin madde 
61 deki 

«Başkan beş dakikayı geçmemek üzere söz verir» 
cümlesindeki beş dakikanın «sekiz dakikayı» şeklinde 
değiştirilip kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hilmi Nalbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Siva's 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gl'ieıkçio : 
Bir milletvekilinin yerinden kalkıp yürümeye baş

ladığı anda kronometre çalış'tırılmayıp kürsüye gelip, 
Meclise yüzünü dönüp durduktan sonra kronometre 
çalıştırılsa bile; 

Milletvekilinin yüce Meclisi selamlaması, saygı 
sunması, varsa gözlüklerini takıp, yazılı konuşmasını 
cebinden çıkarması bir dakikalık zaman alır: 

Hele o milletvekili ara sıra öksürüyor, boğazı gı
cık yapıyor, bir de ağzı kuruduğu nedeniyle ikide bir, 
bir yudum su içmek zorunda ise, gi'tti mi iki dakika. 

Sözünün sonunda gözlüklerimi değiştirip, kâğıtları
nı yahut notlarını toparlayıp; ceketini İlikleyip yüce 
heyetinizi saygıyla selamlaması gerekecek. 

'Eh, kalan iki dakikada bu milletvekili ne konu
şabilir? Kürsüde konuşmalar için bu kadar cimri ol
mayalım. Bu nddenle teklifimi yaptım. 

Takdir yüce heyetindir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzük teklifinin 61 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum ' Kâzım İpek 
Balıkesir Amasya 

M. Kemal Palaoğlu Salim 'Ere! 
Sivas Konya 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Madde 61. — Bir milletvekili veya bakan geçen 
birleşim tutanağında eksik veya yanlış olarak geçtiği
ni iddva ettiği beyanının düzeltilmesi hakkında söz is-
tbiE's, başkan beş dak'ikayı geçimıemek üzere söz verir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine gö
re tekrar okutup işleme koyacağım : 

Balıkesir 'Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi. 

Madde 61. — Bir milletvekili veya bakan geçen 
Ibirli'eişlltm tiu/tanağunida ekısıik veya yarnDüş dîarak geç
itlisini ildldiia eü-iğ't beyanımın dlü<zelitMm'esi hakkında 
isiöz derişle, başkan 5 dakikayı geçirmemek üzıarie söz 
vüriır.. 

'BAŞKAN — önar(g£|ye kiofmföiyon ka'Müyor mu? 
AINÎAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNıOö'LU (Ankara) — Efendim, bu öner
ge bjraz açclkktk gatiröyfoır; flalkait tatoiî kaitıilm'a imlkâ-
niiıraız yok, kaibufl1 edıifflmeısli u/yguin. 

BAŞKAN — Saıyıın Tuituttn?.. 
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CAHİT TUTUM (JBalılkidsJr) — Ömerıge açık. 
BAŞKAN — ön'artgeyi oylanırnuza sumuıyoruım : 

(KaJbuil edenller.., Eürnieyenll!ar... Öniartge kabul! edliD-
miışltıir. 

Diğer önerigdsii dkiultnjlytolf u|m J 
Erzuıruim Milllıetvdklilli HilMi Nallbantoığlu ve ar-

kadaşlliarııınıiın önerlgelsi 
«IBaşkam ıbeş dakikayı geçmıemldk üzere sötz Ve

rir» üümliasıiııddki 'beş dakikamın sekiz dak'ikayı şek
linde değişjtfcilliıp, k'aibulliünlü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Ömörtgöyie komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Anlkarıa) — Etodilm kafcıfiimı-
yoruız. 

Bu Tüzüğün, biiyarsunüz, biir s'isltemı var; bazı 
hususlarda 5 dakika, bazıüarınıda 10, 20 dalkiilk'a sek
ilinde gildliyor, ŞilrrudÜ, alrlkadaşıtmıız 5 dakikayı 8 daki
kaya çıkarmış. Zaten kâifiidlir 5 dakika. Geırfelkçede 
ifade dtiüiği hususlar da dalkÜka'ya dahili edl'lmiylcc; 
'başlk'anifar 'bumu nazara liltiiibara aJıiyoırrJattV 

BAŞKAN — Sayın önerge âfaftıübil?.. 
HîıLiMt NALBANTOĞLU (Eflzulrulm) — Geırtek-

çam açııik etendim. 

I0AŞKAN — Omarigeyi oyfihrıımıza ,sumuy'oır<uım : 
KalbuH edsnter... EtimeyeınJer... önerge' ka'buıl ed^m's-
mjiıgtilr. 

6.1 'ünıci maddeyi, kalbuü eltimiş oülduğuımuz önarîge 
lilslîıikamdijindldki .değildik şekllüyîe ayfenınııza suniuyp-
'ruim : Kaibufl ddanıller.,, E|Ömiöyem|l)ar... Kalbuil edülmiş-
lllir. 

62 indi ımaddayi okutuyorum :; 

Güradieım dışı kıonuışima 
MADDE 62. — Türküye Büyük M'ifflöt MecUliısü 

Gemdi Kıuırulltuna duyunufaasında zanuırelt görüSen aîa-
ğanüısltü acale hiafıaride beşer dakikayı ıgeçmiamdk 'üze
ne, Başkanım taskldirliytlle em çok üç m'i'lil' dtivdkil'inıe güın-
ıdem dışı söz varliltelbjJliir. Büküknelt bu konu'şimallara 
cavap vemdb'iin. 

iHülklüimdt, olağanıülsltu adale haldride güın'ddm dışı 
söz istdrisie, Barklan, (bu ilsltömi yenine gtetlirİr. Hiüfclü-
mdtûn açıklamasından sioimra, sliıyasî pariti ıgrupfları 'bi-
rar defa ve onar daUdilkaytı aşfmaımak üzene klonuş-
ıma hakfcıin'a sahüptürfar. 

ÎBAŞKAN — 62 nci ım'aıddb üzerimde, şahsı adına, 
Sayım Fal'aioğllu, konuşmak işitiyorlar* 

ıBuiyurun Sayın Palalogjllu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU .(Sivas) — Sa-

yuın Başkan, sayım mffiıfldtivdkfiterı; gündem dııışıı kto-
muşımia imkânı ye kumumu, 1920 yjiından beıTi dfoği-

| 'şJein öÛçfüDöıfcBe, tcçMbride Var. BJrimci Büyük Mlfot 
MecT/isâıtila «Böyanalt» adı altonda, silk sık nuzmaıme 
dıışıı (ıgüinıdem d.işı) klonıuışlmiaıkr • ol'imuş, Sömrakli yıil-
Üianda a'dı, «nuznamıe ıdl:işıı»,. «ıgülnlddm dıışı »ofımuiş, Si
yasî komjlömkjfcüırllieırte göre 'tidrapösu Ve ycyğuınl'uğu de-
ğllşımliş.: 

Ben, halen uyıgüiamiaklta o|du|ğuımiuız 1973 İçltlüzü-
I ğüimde dle, umsutrfarıı, üslubu ve iifalddsi Itıpkıı buımun 
I ıgibi olan, tidk'l!iftdkli rnla,d|d)e m'dta(i üEanimde şuınl'ariı 
I 'SÖyfflelmldk ihtiyacını duy^yoınum : Madlie mletni güm-

da'm dıışı ikoiniuşimiayı âlddta 'tanıımllayarıalk anllaitmıaya 
I Ibaşllamış; «TüHkiye Büiyülk MMdt Mıeolbi Gendi Ku-
j JiuÖuna dujyulruıllmasaıma z'afriulridt görlüiten ölağaniüs'tıü 
I aodte halerfde beşjar dakikayı geçmıelmıdk oZdrte, Bıaş-

Iklanıın talkldiriiyflle...» d!i)yoır. 

I Bu tamıima göne günldam dılşı koiınuişımamıın unısur-
. lam şunlar : Tülrlkiye • IBüiyük Mltet Meclisi Genel 
I Kunuıluna duyurulmlasııınida zaruret olacalk, 'ol'a'ğan-
I ülsltlü 'olacak Ve acdte ofiacak. Arfkad'aşllalr, güınıdeım 
I dlıışı kjanlulşjmlallıaridan Ih'an/gisii bu tanıma ve bu un-
I ısiuıllaıria uiyuyar? öyleyse, y'a .tamımı deg.'ı=ı!l;lrlmdk Ve-
I ya uıygulllamlayı dağişltiırim'dk zoırymdayi'z. U'yıgulaimayı 
t dfegişlüMnek mülmlkün deiğÜJMliır; ,@üç dMuğu içlin, gü-
j oülmlüz ydtimleyecieği için döğtill; dagriu olan buıgıüinjkiü. 

'uytgulama, yı'llllaridaın 'bari sürfdgallmldklt'e dl'an bu uy
gulama oldulğu için; dioığrtu .ollan buldur. Niçin doğru 
'ötan buldur? Yılar önödslJmin Tüırlkiydsinide, kırk dUM 

I yıll öinoesiriin Tülrtklilyeisinıde, gdrçdkîfen, Türk'iyfe Büyük 
'MÜıllilet M'edlilsii Geneli Kürurliarına duyuruillmlası z'aru-
rî idfJan, gerçdkiten di'ağaniüislfiü ollan Ve gerçekten acdte 
olan konıullaırtda; ama kıırlk yılldla bir, pek seyrek bir 
'şjdkide, gülnldbm dıışı tamuışjmallaır yapıfllıirtaış, 

I S'iyasdt, ıber gün biraz daha popüll'islt b'iır karak-
'teir t'aışıyioir, pıopüllilat nlitelkllier'e 'bürfünıüytor. Tüık'iye 
fiüyiülk M'i&t MecTM üydldıli, özdlkllle Gbnlellı Kunull 
ıgör'ülşmdlerini her gün biıraz dalha grup eıgemenliğine 
»erk eden içtıüızülkilıer karşıisiiimda ve gruip siözcüısü oıll-
ımiayan, bk gruba mönsup o)inı:akık bliif'i'ilkıte -'baığımıstız 
loömalk şarit dteğ'il- bir grulbun ülyelsi, hatta çoğunılıulk 
girulbunun üyös'i otoaklk birlökiüe, ,grup sözüüCjüğü şan-

I sıinıı ve 'sulfatti.ni taşuyamıayan Tüıkiye Blüiylülk M'ii'ıllelt 
I MedîlM üydUarimin, kaınulnlarm göirlüşÜBmas^nde ve 

Ibaşlka'komutan gör'ülşlül'imelsli'mde kürisîülys ullaşımall'arı, 
I kottiusJmtaiDan şan'sı her gün biraz daha asıgarîleşir

ken, tidk ûmkân; Tıürfk'iyte Büiyülk Mİldt Med'isıi üye-
İlerine, tdmsil dtltiilkllldrii yöMerân inis'anlarına ve Türk 
ulîusuna .söslîendbilme imkânıı, panıcarieyi açıp tenıaffiüs 

. ed'dblme ılmlkâmı., tök imlkâln, gülnidem dışı müesiSieıso-
I sii; ibunu yadsınmak, 'bunu ıgöırimözlllilkten gelmek mürnı-
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gün dbğ!I!dk. Siyasdtliıri niteliği değişltikçe ve m'iM'et-
vdkil'i h'etr gün biraz daha h'a'llkıyjta seçmenilyite insa-
mıiiyla haşır neşir oilimak ve diya'!lo;g Hesis dtimidk zo-
ırudda bulundulkça, ,günldem dıışı kurtuımunu atabildi
ğime külanimıak 'i'sibeyeciektüır, kufanaeaktur. 

İDldmelk -ki, uygülialm'a yanlış değil. Öytlie ise, ta-
mıımıı, uyguTam'aıya görfe gözklıeln geçiır'miek herhalde 
doğru biır hardkeft olıacakitıır,. 

IBuinJİ&ru ifade dtadk üç in huzurunuzla gd'JdOm. 
Çblk .taşdklkfüır dderlim. 

IBAŞKAN — Teşdklklüır ederim Sayın Palaoğ!!ıu. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, söz 

iısiüyorum. 
BAŞKAN — Söz istJdmimlde bulunan Sayım Nal-

'btanltioğllu, buyurun. 

ıSaym Aydemir, size maalesef söz vereımeyecöğilm 
ıbu dunuımıda; Nallbaritloğlhı söz atmuasaydı, zatı âli-
riize verdbilfectekltiim, 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmiir) — Sayın Başkan, 
toan önlerigeyı 15 gün eviveLvıerdiırn. 

IBAŞKAN — Hayır efflnidilm,; Sayın Nalliban'ltoğlu' 
nün, söz üstemi arkadaşlar tiarafındam yazimış. Bini
yorsunuz, söz istemi kâltip üyeller tarafımdan ömea-
deın kaydedil'ir. 

CAHİT TUTUM (Balljılkds'ir) — Saıyıın Balkan, 
(gruıp adıma yetiki veırifyioirulz. 

BAŞKAN — Grup adıma ydtlki veriyorsunuz. 
Grup adıma, buyurun Sayım Aydemiir. 
Efeınldim, grup adıma yeillkli bdllgesi ıgdlimliştfiir; ziap-

Ica gecidllmlilştfir. 
SHP GRUBU ADİNA HÜSEYİN AYDEMİR 

(İzmir) — Sayın Başkanım,, pdk mulhlterelm arka
daşlarının; üç yd/dan «bert hör güm uygulamada büyük 
sılkınteıılnt çdkltiğitmliz vle miutllalka dalha iyi <bir du
numda dluzenîdnlhıiels'i ziaruriluiluğulnıu hbr gün içiım'iz-
ıde yaşfaıdüiğıımrz, fikrimizde idltfak delgimiz ttr mad
denin, işlte nihayett yeniden düzenlenmesi durumun
da, hep'imiziin vlcdarianmııziı ve fikrinizi ifade dtme 
sunası geflml'lşltlir. O kadar önemlli bir mıüdssiesıe ve mad
de karşıısıindayız; çlünlklü ıbu madde de, 1973 İçtüzü
ğünün uzaınıtıısı olan ve yeni iç'tiüizük tdkil'iıfinin Öre-' 
ıs/înde, milıdfcvdk'ilinin gerelk yasama faalyatiroe, 
Igerldk Nüküîrriet çali'şm'alarıına ve ıgerdklsle ımilildtveki-
İine Anayasa ile verlen çeşilii görevlere m'ilIMvdkİKi-
olm kafesıma ifade dddbilecek imkân sağkyan bir 
toadjdteldir. 

1973 îçltiüzüğündeki iligUli madde, milletvekilini 
ımlümlkün ol'duğu kadar kemdi aslî fonksiyonHarım-
dan uzakl'aşltıirimak ve âddta ona söz veıranemek içim 

düizen'Lenımiş bir m'adde intibaını, ıgarek hepiimlizdc ve 
garielkse kamuoyunda olüş^urmııtş'tluır. 

Bu, acölle ve dliağanfüStü hiaİarde Başkanlığın tak
diriyle bir miılıMvdkiline azamî 5 dakika konuşma 
imlkâmıı sağlayan ibir madde, İkindi fı!klratsı«yffla da, hü-
Ikülmldtje, eğer lüzum götfür ve büyiük MtedÜise ıbillgli 
vdrimldk zorulnıluluğunu hissedlans'e, 10 dak'i'kayı geç-
mem'dk üzere, burada, gerdk k'amuoıyun'a, gerek yüce 
MeöKilse kamşı, :bir sonunu ifade etme imlkânını sağ-
luytotr. Hüklürnldt klomıuşuırtsa, grupiliaır da lO^ar dakika 
Ikanuşma Hakikimi haiz. Ya mlilfleitivıdklM'i?.. Her- grü(p 
nih'aıydt bir mMidtvtküii çıkaralbil'ir bu kürsüye. O grup 
içeririmde, aynı filkMerti çdk güçilü bir şdkide ifade 
eddbJllecdk, ol'ayları yaşamış, .grulbun bütün üydl'eri 
(lO-diS'-ZO ülye) aynı derecödb Wassastıır. Grup adına 
saideöe bir mil'ldtıvdkiİ klomıuşup da diğer miildtsvökii-
fer'imCm gönüşürtü hapsetmeye hakkımnnz var mı? Bu 
hangi viddanllla bagjdaışır?, 

Biz üç .senedir bu sıkıinitıyı yaşuyoruz; grupkr 
iadına bir arkada'şımııız çıkar, ginulbu temlsiîen burada 
şahlan bir şdkiMe 10 dakika konuşur. 1973 İçlBüzüğü 
ıüç seneıdiır ıbu şdkide ta'tlbik edliılii'yor. Gruplara söz 
variıyaruz da, iki tane m'ifllieıüvdkülüni de yanıma n'iye 
kaymuyoruz? Maddm hlükjümıdt önemll'i bir konuyu, 
oHağanüteıtlü sorumları, oîağamlülstttü şartlar içinide ve 
aceîe hallide yüce Medlliıslfce i tele zoıruınıiıiuğunu duy
muş ve gülnldbm dışı öl'amk bu kürsüye geMrımfişltiir; 
o Ihalld'e, grupîlara 10'ar dakika ıkjomuşma hakiki ve-
rliırkiem, niye mileittvdkliinıin adlı yolk orada? Hiç ol
mazsa ibir milılötıvdkiilline, iki rriilldüvekirine -sııraya 
!ginm)iıştlr- burada konuşma h'alkfcı niye venimıiyor? 
İşte 1973 İçtiüzlüiüniün en büyük haıtiaîarrndan biri 
budur. BiızJim başka ne imkâmamıız var? 

iKloflu, daha önce, JçltÜMiıgün tiüîmlii 'üzeırinlddki gö-
riüşmed'eır dsiriasıındla Sayım Palk-oğliu taraf undan da, 
diğdr arkadaşlarımız taraflımdan da, en geniş boyut
larda diilıe gâtirildü. İktidara karşı mübaleifeıt gnuip-
iarını, gruplPara k'arşı da mİleltlvdkİimıi denıgdleimelk, 
Ikldrulmalk mevkii'njde Ve durumünldla'yız. 

iKanun tasanisı veya CeM'ifü komisyon raporuyl'a 
yüae huBurumuzîa gellldiği zaman, mlLletvdkiliine ko
nuşma imikâmınnı, yenli İçltüzülk nihaydt ikiden bleşe 
çılk!airı(yör; bu siyanı şükrandır, teşökklüıle karşııiuyo-
ruz; ama ımiiütetlvdk'Iinin konuşma imlkânımîi 5 dakika 
'iöe sıınıdam'ak miye? 1973*'tlen evvd, milıîdtvekMii, çok 
dâ h'a uzum süre, çok daha silk şdklilÜdle, kamuoyuna 
karşıı, seçmenleriine Ikarşı olan vdbaH borcunu -bura
da ratotftıkll'a ifade eddbtiyondu. .1973 tçitüaüğüyle, 
iorayı kuıvvetllfeınıdirmdk, grupTarı, küvvettendkmdk 
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malklsadjııyfia, mil'düvdldill'inin söz hajklkı en büyük bo- | 
yullJDaındla- kMSlianidt 

Ottnün en önem/J koinıusunıı, üç mifîılötfvteıkil'i ar-
Jkaıdaşıımjrz, burajya getiirlip lö'ar dalkilkıa ifade etse, 
nihayet 30 dalküka dluır ve 30 dalkikada yüce Meclfe 
'hiçbir şey klayibdlmlaz çünfkü d'tğjeır mıüzakıeırdter yine 
tavlam eder; falkat Türlkliyle Büiylülk Müdt MetiM 
Başlkan!:in;fn taikldkıilyl'e bir 'ktonu buraya gdfci'rKlmiş ye 
'bu ikulüsal küMüiden ylüte Mecffıs üıyeCerine o konu 
arz ediiyıansa, iki üç salüıır yazııp süıra)tile oficuimafc beB-
'kii beş dakikada halledilir; alrnıa mC'Mveik'ilinıe bulada 
dıahJa rahat şaıriaır içeırteılde, konuyu bültün boyultlîa-
ıruıylla vıe geırelkçesiyfje ikonıuşima hakikim sağlarisam'ız, 
•ham mliletivelkai görevini yüce MedJiıse ve (kamuoyu
na karıdı çolk daha ellkiill'i offiaralk yapma imkânını 'bu
lur, hem jniilliötvielk'liın'in söz hakikini korumuş olur-
şuııuz ve heim de giriuipıl'a mılıLetv'dîciîi arasınlda bir den
ge dağlanmış oluftı. 

KiÂMRAIN KARAMAN (Haıtaıy) — Aynı ctöm-
leier (tekrar dditaeislin Aynı cülmleiîeir telkir'ar-ed'iılımez-
•sts kkısa olluır, ydks'a böyöle uzun s i t e . 

HÜSEYİN AYDEMİR (Davamla) — Aynı cüm
leler telklrar edilmez; falkaft kctouşMada M satırın 
geııdkç'ejljnıi ide burada deılinlliğ'ine ifade etömieik la-
a:im)dliir., 

KıAMRAN KARAiMAN (Haltıay) — Anlfadıik ne 
dledÜğk'izL , 

IHÜSfiYJN AYDEMİR (Devamla) — Kanşıljlkfa 
gömü ve fikir birliği yapıiıp blilr konuda anllaşınıaımtiız 
görukir. Nihayet biz .şurada 'bir veya iki sene daha 
yabama görevlimizi ifa ejdeeieğiız; f aklat h'iç. o'Imıazsa 
'Ülzlden sonra getecdk olf anlara... B'i'z üç sene sılkımitı-
sınıı çelklCİk, hep'imliz kloouşamamaîıın jislfcıır'aibinı yaşa-
d.lk; bizini için değill... Bu klotouyiu, yüce tafcdirtkıMe 
dün ıgnuplliar arasımda yapıCIan cenfcitan anlaşmasının 
ida ağırlığını ortaya kioiyaırtalk, kblm'isyon geri atans 

gruplar arasında yeniden glörülşjsün. Ş^hıisliarıımız açı
sından aıltiılk kıylmlcfbi kJaıSmaimıasltlıir; ama bundan son-
tfajkii M©a!l:ls fa:a%difJaılJnjde «'İçltiüziülk, mffllfeıtvdk'i'1'inıin 
'kjonuişjma haiklkıniı klıısdŞÜaimiaik içlin tespit öd'ûmiışitir» 
anlayışını, in)aneıln<ı yıklmalk için, yeni dsıpriıyi haklim 
ikjilllmialk için, olumlu ayfları'rııızılla rnulalka bu madlde-
diek'i düzenfaneyi değişftlirefeı ve yetti süslüemPe, m'il-
IdüvelkiİÜnie, en önemli konularda 10 dakika konıuş-
m'a hakikimi veıreöim. 

Bafoım, burada bir gerdkçey'i daha Söyfemek zo-
ınuradayan : Bu madldeyi işMtemedSğimiz için, beş da-
'k'Jkada kiıfsaliadtğ'jmmz için, aritılk devaımsk otfarak her 
Sonulda genel görüişime yolluna gidilmiştir. Bağımsız- j 

'lar (oOsun, gmplar olsun 20 nfflöövelköü imzîa toplu
yor, devamlı olarak her haltta bir gü'nülmıüzü işgal 
edjyar. Neden?.. Çünlklü, bizlin aynı derecede denc-
'tim haıkk:mız var; ya'siam'a ha'kfkıımız nîe kadar kiıılt-
sallsa,, hıülküimeti denetlemıe, hülktürneıte ıışcik tutma, seç-
ımıerDin görlülşünü ve .kamuoyunun ıısltonaibını hüküme
te duyurma ba,kkım;ız da mıalhfiuz. Bu h'aflclkımızı gün
dem dış» konuşmayla 1.0 daJk'i'klada rahat bir şöklı'de 
ifade ödlemeziselk, hülklümelte kaltkumızıi ifade edettnez-
ıseik, görtoeikte'i'hiz, bumdan sonra gü'ndem dl:şı k;o-
nuşlmalllarun oties'inJde, hep sah dendli'lms ayniliğimiz 
'bir gün yeJamieyeodktıJır ve her kbnu buraıya b.'ı;- önor-
gayıle ,günıdem ıdışı k'onuşm'a oîaralk değül, genel gö-
ırüşim'e» Meclis araşlturîması, MlecSfe scurujlturması öner-
ıgâsi cfar'alk .geîecek' ve balkanlar burad'a, sakındığınız 
5 dalkikla ysr'inıe, 5 saat izahat vermelk zonunıda ka-
liadaikitar. 

iMÜ'eislsielaeyi değişltirklkenı, yeniden düzenllfeılken,, bu 
uiyguflamaının güçöklerünii de göz önünde tultaraik ye
ni ,bir espri içartslinide göraVImizii ymne gatfiıreoelği-
ırriize inaniiylorum. 

Yüiöe Mledıisü saylgıll'ada siel'amllaıram. 
BAŞKAN — Tleşelk!kür ederim Sayın Ayldemiir. 
Sayın NaÜbanlüağlü söz şurasını Sayın Vurıal Arı-

kan^a vermi'şlterdir; buyuınun Saıym Arıikan, 
VÖRAL ARUKAN (tarnif) — Slayın Başkan, de

ğerli milleCvckililteri; Ibenden önce konuşan arkadaşla
rımıza halk vermemde mümkün değil. 

Bence, gündem dışı konuşma, gırtlağından ameli
yat olan İnsanların kionuşalbilmiesi için buralarına ko
nulan cihaza benziyor; yani milletvekillerini ancak o 
derecede rahatlatabiliyor. 'Dünü örnek alacağım : Dün 
ilk defa 'bendeniz konuştum; 'konumuz, mülkiyet hu
kukuyla alakalıydı. Zorunlu muydu? Hayır. Olağan
üstü miüıydü? Hayır. Acele miydi? Hayır. 

CAHÜT TUTUM (İBahlkesir) — Zorunluydu. 

VURAL ARIKAN i(Devaimlia) — Zorunluluğu da, 
dün 'için zorunlu değildi, gelecdk hafta da yapılabilir
di. B'enden sonra Münir (Sevinç arkadaşımız, bir ga
zetedeki habere istimalden konuştu. Başkan diyebilir
di ki, Millî Eğitim Bakanlığına gönderiniz Salih Al-
can arîcadaşıımız konuştu, dinleyicilerin ıkıluk kıyafet
lerine değindi. Başkanlık malkamını haberdar etmek 
iistfedi. Niye milldtvekillerinin hükükü Başkanlık Diva
nının takyitlerine vıeya takdirlerime bağlı kalsın? Bu 
nleden ka'ynalklanıyor?/ 

'Fe-thi Çeli'kbaş hocam anlatmıştı. Eskiden 4 millet-
vdkili ile grup lolurmuş. Demokrat Parti içerisinden 
Hürriyet Par'tisli diye bir ıgrup ayrılıyor ve 4 kişi ge-
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liyiorlar, tabiî grup var. Diyor ki Sayın Çelikbaş, ben 
bütçe sırasında grup adına konuşacağım; hemen İç
tüzük değişiyor, grup üye sayısını 10'a çıkarıyorlar. 
Niye? O zamanki fmilletrvekili değerli hocam Çelik-
baş konuşmasın diye. 'Süre süre geliyor. Bir zaman 
bağımsızlar da var; ama şimdi bakıyorsunuz bağım-
sızlaıda da yok. Amaç, siyasî partinin içerisinde hap
settirmek biliyorısunuz. Benim ANAP kurucusu oJarak 
ANAP'ia 'içine düış'tjügüm durum, bir parti disiplini 
msslaai. Bir pariti disiplini hakkında Türkiye'de dokt-
riner olarak hiçbir şey yok, •b.iç'bir eser yok. Siyasî 
partiler hakkında çok ©s:r buluyorsunuz. Çünkü Ma-
urice Duvıerger'den iahyor naklediyor, bilmem kim
den alıyor naklediyor; ama parti disiplininin içeriği 
nadir, milletvekilinin partilisinin içerisindeki hakları 
nedir? Bunlar araştırılmamış. 

Bir noktada daha çelişiyor. Nerede çelişiyor onu 
da söyleyeyim. Partiler milletvekillerini bir oy ma
kinesi gibi görüyorlar, kendi hakları için. Halbuki si
yasî partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları; ama 
Anayasa gereğince esas fonksiyon milletvekillerinin. 
DMat biuıyıLirunuz, siz bir siyasî partiden ve bir ilden 
seçıiliyorsunuz; ama (seçildikten sonra Türkiye IB'ülyük 
Millet Metlisi üyesisiniz ve Türk Milletini temsil 
ediyorisunıuz. 'Binaenaleyh, .millötjviekirı bu noktada si
yasî par-Üinin önündedir. Bağışlayın da, biz burada 
bir 5 dakika içinde -ki, Aydemir üstadımızın da söy
lediği giıbi, kifayetli Ideğil, hiç değilse 10 dakika- içe
risinde fikirlerimizi beyan edelim. 

Demokrasi 'tarihini inceleyiniz. Size 18 inci-asırdan 
bir olay anlatacağım : 

Richaırd Sheridan diye bir aktör, yazar, tiyatro 
sahibi parlamentoya geliyor, yirmilbeş yıl üyelik ya
pıyor; ismi, dünyanın en ünlü ve nüktedan parlamen
teri olarak bütün dünyayla yayılıyor. 

İktidar partisi bir kanun çıkarmak istiyor. Ric-
hard Sheridan, grubunda, «Bu kanun tasarısı yanlış, 
gotinmieyin» diyor. İktidar, «Hayur, parti disiplini var, 
çıkaraeağiiz» diyor. Bunun üzerine «Konuşurum, çı
karamazsınız» diyor. Gerçekten parlamentoda beş 
©aat konuşuyor. Tarihî vakıadır; Ibeş saat konuşituk-
üan sonra, hükülmetin getiıdiği tasarı reddediliyor. 
Yanılmıyorsam William Bit'in başkanlığındaki hük'ü-
mst kalkıp söz allıyor; «Ben, bunalım (içinde bulunan 
insanların kafalarını duvara vurduğunu görmüştüm; 
ama kafasını vurmak için duvar öreni de ilk defa 
gördüm» diyor. Galiibta biz Türk demokrasisinin ka
fasını duvara vurabilmesi için İçtüzüğü antidemokra-

] tJk bir şekilde yapıyoruz; geçirdiğUımiz tecrübeler, ya
şadığımız olaylar (bunu gösteriyor. 

Saygılar sunarım. ıflBağıımsızlar ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar ikan. 
I EJfendim, önergeler var olkuttuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 621de. 

İlk fıkradaki gündem dışı süresinıin Ibeşer dakika 
yerine sdcizer daklika olmasını ve ayrıca «(Başkanın 
iütiakdir'i'yle» kelimelerinin fıkradan çıkarılmasını arz 

I ve Iteklif öderiz. 
Saygılarımızla. 

I Hilmi Nalbanloğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Ayni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

I Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe : 
1. Süre için gerekçem madde 62'de yazdığımın 

I aynıdır. 
2. /Başkanın takdiri konusuna gelince : 
Başkanın takdiri neden gerekiyor? 

Milletvekilleri de kendilerini bilen kişilerdir. Bu 
I kutsal kürsünün, yüce Meclisin, yüce Heyetimizin 
I ağırlığım ve onurluluğunu kavramış kişilerdir. Bu 
I kürısüden ne konıuşacaklarının sorumluluğunu müd

rik kişilerdir. 

I Kaîdıki İçtüzük yasa (teklifinin madde : 68, 69 ve 
I 70 gereğince başkan konuşımalara her an müdahale 

edebiliyor. (İsterseniz Ibunltarı •okuyayım) Başkan tü
züğe aykırı konuşmayı kesebiliyor. 

I Ayrıca, gündem dışı konuşmalar için ıhaşkanlar 
takdir haklarını suiistijmal demeyeyim; ama çok cim
rice kullanmışlardiir. Sanki milletvekilleri kürsüye çı-

I kıp konuşmasın istemişlerdir ve hatta bazı başkâmve-
I killeri gündem dışı konuşmaların yazılı metinlerini is-
I tem işlerdir. Bizler de vermek zorunda kalıp, ancak 
I söz hakkı alabilmişiz. Kürsülerinde konulmalar ser-

btet olan parlamentolar demokratiktir. Ortalarda de-
I ımıokrasi güçlenir. Dıetmıolkrasliıden körkımayalıim. Bu ne-

donîe «(Başkanın takdiri ile» kelimeleri çıkarıîmalıdır. 
i Takdir yüce Heyetinizindir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra ısayllı İçtüzük Tek

lifinin '6.2 noi maddesinin Ibirinci fıkrasında geçen «be
şer dakikayı» ibaresi yerine «onar dakikayı» ibaresi
nin (konulmasını ve «olağanülsltü» sözcüğünün çıkarıl
masını arz ve teklif öderiz. 

Cahit Tutum 
Balıık esir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Halil -Niüzhıet Goral 
lAyidın 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Vecih! Ataklı 
Şanlıurfa 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

IB AŞIK AN — önergeleri tekrar okutup, işleme 
koyacağım efendim. 

(Balıkesir Milletivıekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi 

Göröşiülımekte olan 344 mm sayılı içtüzük Tek
lifinin 62 nci maddesinin, birinci fıkrasında geçen 
«beşer dakikayı» ibaresi yerine «onar dakikayı» iba
resinin konul m asını ve «olağanüstü» sözcüğlünün çı-
Ikarılmasınu arz v)e teklif ederiz. 

IBAlSKAN ^- Önergeye korrtisyon katılıyor mu? 
(ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz; daha evvelki maddelerde de 5 dakika kabul edil
di. Zaten burada 'gündem dışı konuşmaların hiçbir 
zaman 5 dakika ile kesildiğini görmüyoruz, 15 dakika 
konuşan arkadaşlarımız da oluyor. Binaenaleyh, ka
bul etmiyoruz. 

iHlIJMt NAUBANTOÖLU (Erzurum) — Ama 
başkanlarla sürtüşüyoruz. 

CAHÜT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Tultlum. 

CAHİT TUTUM i(1Ba)lıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; Ibu üiç yıllık Meclis uygulamasun-
da, benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın be
lirttiği gibi, en çok dikkati çeken, gündenı dışı konuş
malar olmuştur ve Meclis Başkanvekillierini sıra al
mak için en çok zorlayan konular arasında, bu gıün-
dem dışı konuşmalar yer almaktadır ve çoğu kez, se
vimsiz birtakım tartışmalara da neden ©Ilımaktadır; 

çünkü, Meclis 'Başkanvekilleri, burada belirtilen yet
kilerini oldukça sübjektif bir biçimde kullanma eği
liminde oldukları izlenimini verdikleri için, millet
vekillerinin tepkilerine maruz kalmaktadırlar. 

Aslında bu maddeye dikkat ederseniz, milletveki
lini konuşturmamak' için konmuştur, konuşturmak 
için değil. Çünkü, dikkat ederseniz, acele hal olacak 
ve aynı zamanda olağanüstü olacak. Yani, acele ol
ması da yetmiyor, acele halin olağanüstü olması ge
rekiyor ve tabiî, bir de yüce Meclise duıyuruflmasın-
da zaruret olacak ve nihayet Başkanın takdiri... Dört 
tane unsur var ki, bu dört uflsur bir araya gelirse, 
milletvekilli konuşma şansını elde edecek, üstelik, bu 
/gündem dışı konulmaların, partinin genel politikasına 
uygun olup olmadığı konusunda, grup üç yönetmelik
lerinde, grup başkanvekillerine bu konuda milletlve-
kiıllerinin danışması yükümlülüğü de getiriliyor. Ya
ni o kadar engeller, manialar atlayacak ki, bu kürsü
ye çıkabilsin. 

Değerli arkadaşlar, güncel ve çok geniş kitleleri 
veya belli bir yörede bulunanları ilgilendiren konula
rın, milletvekillerinin kişisel takd'irleriyle bu kürsüye 
getirilmesi zorunludur. Elbette ki, ıgeliirilıen konular, 
partilerin kendi iç disiplinleri açısından bir genel gö
zetim altında bulunacak; ama milletvekillerinin bura
ya çıkmasını içtüzük 'hükümleriyle engellemek değil, 
tam tersine, partilerin, milletvekillerini çeşitli güncel 
'konuları gündeme getirmeleri konusunda teşvik edi
ci bir tavır içinde olmaları gerekir. Bu iki tavır çeli
şirse, yani içtüzüğün bizatihi kendisi bir engel olur
sa, o zaman milletvekilinin sanıyorum ki, kişiliğini 
büyük ölçüde zedeleyecek bir konuma itmiş oluyo
ruz. Buna imkân vermemek için getirdiğimiz öner
geyle bir değişiklik... Aslında bu maddenin geri alın
ması gerekir, bir daha düşünülmesinde zaruret var
dır. Çünkü, her gün karşılaştığımız ve çoğumuzun 
yakındığı bir konudur. 

Üç kişii dahi yeterli değildir, aslında dört kişi ola
bilir diye düşünüyorum; ama «olağanüstü acele hal»i 
buradan çıkartanım ve konuşmayı da herhalde 10 da
kikayla sınırlayalım; ama 5 dakika, dikkat ederseniz, 
Başkanlar arzu etmedikleri halde, yani İçtüzüğün açık 
büklümleri karşısında ister istemez, âdeta kendiliğin
den 10 dakikaya çıkmıştır. Fiilî bir durumdur, 10 da
kika kabul edilmelidir. 

Sayın Başkanvekilleri kişisel olarak, kendileriyle 
bu konuyu konuşurken şlöyle derler; «Siz 10 dakika 
derseniz, müsamaha 15 dakikaya çıkar.» Bu doğru 
değil, yani 10 dakikalık konuişmanın yazılı metni bel-
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Dildir Ve o metinde bir sayfayı 2,5 dakikada okuyabile
ceği varsayılırisa bu, az çok (bellidir ve uyarmayı da 5 
dakikayı (geçtikten sonra yapması, belki işi daha da 
kolaylaştırır; ama 5 dakika deyip, böyle, nefes nefe
se ve en,önemli ıbir yerde, Sayın 'Başkan cümlesini 
kesebilir ve kesilmektedir de. Bu nedenle, 10 dakika 
(kabul edilsin ve «Olağanüstü, acele» debimi de metin
den çıkarılsın. 

Takdirlerinizle saygıyla sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Efendim, önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza ısunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın (Başkan, mad
deyi ıdiğıer önergeleriyle birlikte Komisyona geri alı
yorum ©fendim. 

'BAŞKAN — Efendim önerge kalbul edilmiştir; 
ama Komisyon maddeyi geri işitiyor; oylayacağım. 

İHSAN TÖMBUŞ (Çorum) — Oylanmaz Sayın 
Başkan. 

•BAŞKAN — Oylanır; lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Genel 

Kurula karşı saıygıısıızlılktır Ibu. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 inci maddesi çok açık
tır efendim. Genel Kurul karar vermiş, ancak Genel 
Kurulun kararıyla madde komisyona verilebilir efen
dim, istirham ederim. 

Efendim maddenin önergelerle birlikte Komisyo
na iade edilmesini aylarınıııza ısunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Efendim., kalbul edilmemiş
tir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, Sayın NalıbanHoğlu'mm bir önergesi var; 
oradan müddet arttığı için... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge
yi geri alıyorum efenditm. 

'BAŞKAN — önergeyi geri alıyorsunuz. 
Efendim, maddeyi, 'kabul ettiğiniz önerge istikame

tindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar 

MADDE 63. — Adını önceden kaydettirmeyen 
veya oturum sırasında 'Başkandan söz almayan hiç 
kimse konuşamaz. 

Gündemde bulunan veya 'belli bir günde görüşme 
konusu olacağı Anayasa, kanun veya İçtüzük gere

ğince bilinen konular dışında, kâtip üyeler, söz alma 
istemi kaydedemezler. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edi
lerek kürsüden yapılır. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Baş'-
kan, yerinden konuşma izni verebilir. 

Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması veya 
Başkanın izni ile bir kâtip üyeye okutturulması 
mümkündür. 

ıtçtiüizlükite başka bir süre 'belirtilmemiş veya aksi, 
Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca karar-
raştırılimiamışsa, siyasî parti grupları, komiısyon ve 
Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmi, üyefer ta
rafından yapılan konuşmalar on dakika ile sınırlıdır. 
İkinci defa yapılacak klonuişmalarda süre bunun yarı
sı kadardır. 

iBAŞKAN — Efendini, madde üzerinde Sayın Pa
laoğlu ve Sayın Aydemir söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
benim »söz istemim 62 nci madde içindi; bu madde 
üzerinde söz işiteninde bulunmadım. 

BAŞKAN — Peki Sayın Aydemir. 
İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — Sayım Başkan, Sa

yın Palaoğlu'nun konuşmasından sonra, İçtüzüğün 88 
inci maddesiyle ilgili tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — 'Peki Sayın Tombuş. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 63 üncü madde, 
yürürlükteki içtüzükten (kendisinden önceki içtü
zükten) ve içtüzük hukukundan tıemel çizgilerle ayrıl
dığı bazı noktaları içeriyor. Şunu ifade etmek isti
yorum : 1973 yılına kadar uygulana gelen İçtüzük ve 
onun oluşturduğu içtüzük hukukuna göre. Türkiye 
Bülyiük Millet Meclisi Genel Kurulunda iki temel ku
ral vardı. Biri, söz alma imkânının esas itibariyle sı-^ 
mr&ızlığt, sınırsız oluşu; 'ikincisi, konuşma süresinin, 
esas itibariyle -istisnalarının dışında- sınırsız oluşu. 

1973 yılına kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
genel kurullarında, üzerinde şahsı adına ancak iki ki
şi konuşur tarzında bir tahdit yoktu ve gruplar adı
na konuşmalar 20'şer dakika, kişisel konuşmalar 10'ar 
dakika veya bunun yarısı (kadar olur tarzında bir 
süre tahdidi prensibi de yoktu; ama buna rağmen, bü
tün o dönemlerde çıkarılan kanun sayısı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi geniel 'kurullarında alınabilen 
Genel Kurul kararı sayıısı, hiç de az değildi; bütün 
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ihtiyaçlar karşılanıyordu, bütün tasarılar -geçmesi la
zım gelen tasarılar- ve 'teklifler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi genel kurullarından geçiyordu ve Türkiye de 
idare ediliyordu. Yarti, bir tıkanıklık söz konusu de
ğildi. 

Bu prensibim tersyüz edilmesinin, -o dönemlerde, 
1973 yılınlda da parlameîitıoda /bulunmuş bir arkada
şınızım- hangi ihtiyacın, hangi zaruretin ve hangi tec
rübe birikiminim sonucu olduğunu, o gün de anlaya-
fbilmiş değildim, bugün de anlayabilmiş değilim. is
teyen söz kaydı yaptırırdı; şahsî kon aşmalar ikiden 
ibaret biçiminde bir prensip olmadığı gübıi, gruplar 
adına konuşmalar 20'şer dakika, kişisel konuşmalar 
da 10'ar dakikadan ibaretıtir tarzında, esas itibariyle 
bir zaman tahdidi de yoktu; ama, bu zaman proıble-
mini çözimeüıin çareleri vardı; çarelleri de şunlardı : 
Genel Kurul tatmin olduğunu anladığında, görüşme
lerin yeterliğine gerçekten kanaat getirdiğimde, daima 
iyi niyetle, yeterlik önergeleri verilirdi.' O önerge ka-' 
bul edildiğinde, önergenin kabulüne kadar kayıtlar 
geçerli olurdu ve pek çok arkadaşımız şahısları adına 
da konuşmuş olurlardı. 

Sünenin de çaresi şu idi : Genel Kurul, tatmin edil
diğine, aydınlandığıma kanaat getirdiğinde ve daima 
iyi niyetle süre tahdidi önergeleri verilirdi, onların 
kabulümden sonra 5 dakika... Yani süre sınırsızlığı, 
konuşma imkânı sınırsızlığı esastı; ama istisnaları 
vardı. Bunlara rağmen, geçmesi lazım gelen bültün ta
sarılar, teklifler geçti; alınması gereken Genel Kurul 
kararları alındı ve Türkiye idare' edildi. 

Şimdi, arkadaşlarım, 'bu genel sözlerden sonra, bu 
madde çerçevesi içinde şu öneriliyor : Gruplar adıma 
20'şısr dakika, -yürürlükte olan içtüzükte de böyle- şa
hıslar adına 10'ar dakika. Bunum mantığını ye dayan
dığı zarureti hâlâ anlamış değilim, anlayacağımı da 
zannetmiyorum. Grup sözcülüğünün, temsilden kay
naklaman, taşıdığı 'temsil gücü dolayısıyla bir tek im
tiyazı olabilir; öncelik, (takaddüm.) Şahsî konuşma
dan önce kendisine isöz verilir. Bu doğrudur; ama bu 
kâfiıdıir. iBunun ötesinde bir imtiyazın anlaşılır tarafı 
olamaz. iBu imtiyazın mantığı ışudur : Grup sözcüsü
nün temsil gücü vardır, ıboı münasebetle öncelik alır; 
ama bu münasebetle daha çok konuşacağım demek, 
şu sualleri gündeme ve akla bizzarur getirir : Daha 
farklı şeyler mi [söyleyeceksiniz, daha faydalı şeyler 
mi söyleyeceksiniz, daha yeni şeyler mi söyleyeceksi
niz, daha isabetli peyler mi söyleyeceksiniz, daha ve
rimli şeyler mi söyleyeceksiniz? Bu sualler cevapsız 
kalmaya -mahkûmdur. Çünkü daha yeni, daha güzel, 

daha faydalı, daha isabetli görüşlere ve düşüncelere 
sahip olmak grup sözcülüğü ile doğrudan ilişkisi ola
cak hir olay değildir. Çoğu zaman, şahsı adına (kişıi-
sel) yapılan konuşmaların daha verimli, daha isabetli, 
daha faydalı ve daha katkı niteliğinde olduğuma şa
hit olmuşumdur. Bunun da sebebi açıktır; kişisel ya
pılan konuşma daha özgürce yapılabilen konuşmadır. 
Grup ısıö'zcülüğü daha bağlayıcı niteliktedir; her şeyi 
'Söyleyemez; ama bir partiye mensup olmakla birlikte 
kürsüye kişisel düşüncelerini sunmak için gelebilmiş 
olan bir arkadaşımız, daha çok özgürlük alanına sa
hiptir ve daha ilginç, daha yeni, daha verimli ve da
ha faydalı görüşler söyleyebilir, üretebilir. Bunun 
liç'm, milletvekilleriyle, grup sözcüleri arasında, önce
liğim, dışında bir ayrımı ve imtiyazı anlamak mümkün 
değildir. Bütün bunları söylemek ve yüce Genel Ku
rulun dikkatine sunmak için huzurunuza geldim. 

iBu konuda değişiklik önergesi veya önergeleri ol
mayabilir; ama, sayın komisyondan bu vesileyle de 
iıstinham ediyorum, değişiklik önergesi veya önergeleri 
yoksa herhangi bir komıuida; fakat faydalı, aydınlatı
cı, yeni boyutlar getiren konuşmalar yapılabilmişse, 
onların ışığında, sayın komisyonun herhalde bir im
kânı vandır; yeniden bakabilmek, gözden geçirebil
mek ve düzenleme imkânını sağlayabilmek için bir 
madde metnini geriye alabilir. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Pala oğlu. 

Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem Başkan, 
muhterem millet vekilleri; 'bu İçtüzüğü hepimiz ezbe
re bilmiyoruz, hatta şöyle böyle de birçok 'maddeleri
ni de belki hiç okuımamışızdır, bilmeyiz. Aynı zaman
da, ani bir durum olunca, hangi maddeydi diye he
men araştırıp bulmamız da imkânsızdır; bizlerin ol
duğu gibi, bugün Meclisi yöneten Başkanvekillerinin 
de durumu böyledir, kendilerinin hiçbir surette bunu 
ezberlemiş olarak veyahut da o anda ilgili maddeyi 
bulup çıkarabikne gücüne ve imkânına sahip olma
dıklarını kabul ediyorum; ancak, bir uygulama ya
pılırken, bir itiraz olursa ciddîye almak ve hiç ol
masa söz vermese bile, o maddeyi okumak lazım 
tatbik ederken. Biraz evvel bir hadise vuku buldu; 
bir tatbikat yapıldı. Bir mesele oylandı, kabul edıMdi. 
Komisyon iştirak etmediği için maddeyi geri istedi. 
Maddenin komisyona verilmesini Sayın Başkan oya 
sundu. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Oya sunulmaz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — itiraz e'ib'k; «oya 
sunulamaz bu» dedik ama. yine sunuldu ve madde ko
misyona verilemedi. Hangi maddeye göre 'bu işlem 
yapıldı, okuyalım, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 88'e göre. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — 88'in sondan bir 
evvelki fıkrası, «Daha sonra önergeler işaret oyu ile 
ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat 
Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi 
komisyon geri isteyebilir» demektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tamam, biz de, 
istedik. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Başkan, «Geri 
•i'ŝ oyUb'iTiır» de'niyolr; oya su'muî'ıır diye bir tabir var 
mı? Var mı böyle bir şey? Bu madde, kaç defa, bu
rada tatbik edildi. Daha yakınlarda siz Başkanlık Di
vanını işgal ederken de tatbik edildi bu, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Oylanmaz! 

İHÜAN TOMBUŞ (Devamla) — Oylanmadan ge
ri verildi. Sizin riyasette bulunduğunuz bir celsede 
bu tatbik edildi ve oylamasız geri verildi. 

BAŞKAN — Siz bitirin, ben de konuşacağım efen
dim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Şimdi, şu durum
da, burada bir oylama mecburiyeti olmadığı açıktır. 
Komisyon geri istiyor; siz mecbursunuz kondisyona 
'bunu geri vermeye. Bunu oylamaya yetkiniz yok iken, 
oyladınız ve şimdi içinden çıkılmaz bir durum husu
le geldi; bunun nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. 

Dün de aynı şey oldu; bir Meclis Başkan vekilimi
ze söz verdiniz. Anayasanın 94 üncü maddesi o ka
dar sarih ki; «Görevlerinin gerektirdiğinin dışında 
hiçbir konuşmaya katılamazlar» diye amir hüküm 
varken, siz söz verdiniz. Sayın İskender Cenap Ege' 
nin o konuşması, hangi göreviyle ilgiliydi? Başkanve-
'killiğr, görevi ile ilgili bir durum var mıydı? Tabiî mil
letvekili olarak görevliydi. Meclisi aydınlatmak, izah 
•dtimielk' için bu bir görevdi; ama Meclis Başfeanıveikii 
olarak orada bir götrevû var muydı? KesinliMe ytaCdu. 
O durum için yine itiraz ettim, kabul etmediniz, söz 
de vermediniz ve bu şekilde yanlış tatbikatlara geçti
niz. 

Çok istirham ederim, bilmemek yahut da hemen 
tetkik etmek mümkün değildir, her şeyi 'bilmemiz de 

'imkân dahilinde değildir; lütfen, bazı hususlarda ikaz
lara önem verirseniz, bazı yanlış uygulamaları bu şe
kilde elbirliğiyle önlemiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim öayın Tombuş. 
Efendim, burada herhangi bir yanlış uygulama 

yaipılmamış'tır. Arz edeyim : 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yapıldı efendim. 
BAŞKAN — «Genel Kurulun kabul ettiği bir 

önerge veya ilgili maddeyi komisyon geri isteyebilir» 
deniyor; ancak, Geneli Kurul kabul etmiş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Nerede? 
BAŞKAN — Efendim kabul ettik. Önerge, Genel 

Kurulca kabul edilmişti. Bunu, ancak Genel Kurulun 
'kararıyla oraya verebiliriz. Bir şahsın istemesiyle, 
Genel Kurulun kararına karşı gelip de, Başkan, bu 
önergeyi veya ilgili maddeyi komisyona nasıl verebi
lir? Müm'kün değildir efendiım. 

Bu konuda tatbikat olmuş. Yeni İçtüzüğümüzdeki 
85 inci maddenin ilgili fıkrasını okuyorum efendim. 
Buna açıklık getirmesi bakımından düzeltmişiz efen
dim; çünkü bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. 

Son fıkra şöyle: «Daha sonra önergeler işaret 
oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve 
fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili mad
deyi komisyon geri isteyebilir. Geri veritmesi kabul 
edildiği takdirde, komisyon önergeye göre yeni bir 
metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulü
nü isteyebilir.» Bakın burada çok açık olarak «Ge
ri verilmesi kabul edildiği takdirde» diyor. Kimin 
tarafından? Genel Kurul tarafından kabul edildiği 
takdirde. Başka türlü, Genel Kurulun kabul ettiği 
bir önergeyi, Başkan resen nasıl verebilir? Genel Ku
rula saygısızlık olmaz mı efendim? İstirham ediyo
rum. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, siz 
mevcut İçtüzüğü mü tat/bik eldiyonsunuz?... 

BAŞjKAN — Mevcut İçtüzük de aynı görüşte
dir efendim. Başka türlü olması mümkün değildir. 
Bunun esprisi de buldur efendim. Orada hiç bir yan
lışlık yapılmamıştır. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bu içtüzük çık
tığından beri tatbikat böyledir. Bir tane, sizinki gilbi 
tatbikat gösteremezsiniz,. 

BAŞKAN — Bütün tatbikatlar böyle olmuştur 
efendim. Esprisi de buradadır. Genel Kurulun ka
bul etmiş oliduğu bir önergeyi ve ilgili maddeyi ko
misyon geri isteyebilir; ancak Genel Kurul kabul et-
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mistir; espri burıadaidır. Genel Kurulun kabul etmiş 
olduğu bir önergeyi ancak yine Genel Kurulun ka
rarıyla geri verebiliriz. Yoksa, resen komisyona ve
rilemez; olmaz öyle şey. 

Bilgilerinizle arz ederim. 
IİBSAİN TOMBUŞ (Çorum) — İçtüzük,, o'ylıama 

ile verilir demiyor. 
BAŞKAN — Eıfendim, eskilden de bu şekilde tat

bikat. olmuştur. 
Madde üzerinde başka siöz isteyen var mı efen

dim? Yok. 
(Madde üzeninıde verilmiş önerge yoktur. 
63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiişftir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum: 
Söz sırası ve söz sırasını değiştirme 

MADIDE 64. — Söz, kayıt veya istem sırasına gö
re. verilir. 

Genel Kurul gerekli görünse, görüşme konusu
nun ldıinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sı
rayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sı
rasına göre sjöz alanların adlarını okutur. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti grup
larına, söz almada öndelik tanınır, tik öncelik esas 
komisyona, ikinci öncelik Hükümete, üçüncü önce
lik siyasî paıritii gruplllaırına ailtitir. Siyasî parti grupla
rına istem sırasına göre söz verilir. 

Grup sözcüleri, yetki belgelerini Başkanlığa ver
mek zorundadırlar. 

ISon söz milletvekilin indir. 
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebilir. Söz 

sırasını bir başkasına veren milletvekili, bundan fay
dalanan milletvekilinin sırasında konuşabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen var mı 
efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

uygulamada yakındığımız bir konunun, komisyon 
başkanının tavzihi ile, vereceği cevapla vuzuha ka
vuşturulması mümkün olabilir. Bir önceki maddede, 
kendilerini önceden kaydetti nenlere, o kayıt sırasına 
(göre söz veriyorsunuz, gruplara ise, istem sırasına 
göre veriyorsunuz. 

Sayın Başkan, uygulamada bir sıkıntı var. önce
den kayıt ne demektir? İstem sırası ne zaman dikkate 
alınır? Mesela, şimdi bunada gelen kâğıtlarda bir

çok kanun teklif ve tasarıları var. 10 gün evvel mü
racaat edebilir miyiz, yoksa gündeme alındığı anda 
mı müracaat edeceğiz? Yani, Genel Kurul günde
mlime alındığı anda kaıyılt açimnişltır. Iisitielm için başı-
vurulalbilir mi demek gerekiyor? Lütfen, bu konuya 
ıKtomiısyon bir vuzuh getirsin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. OOŞÎKIUNOĞLU (lAnkara) — Efendim, gün
deme alınmasına kadar müracaat edilelbilir, burada 
'bağlayıcı bir müddet yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama o zaman 
çok büyük sakıncalar olur efendim. Gündeme alın
mayan bir konu hakkında ne gruplar, ne de başka
ları bir söiz isteminde bulunmamalılar ve kaydedil-
memeliler. 

ANAYASA iKOMtSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞIKUNOĞLU (Ankara) — «Gündeme 
alınıncaya kadar» diyoruim, «Gündeme , alındıktan 
sonra» demiyorum. Gündeme alınıncaya kadar kayıt 
yoktur, gündeme alındıktan sonra artık mevzubahis 
değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlaşıldı efen
dim. 

BAŞÎKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, madde üzeninde verilmiş bir önerge 

vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Biaşkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 Sına Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 64'ün sondan bir önceki fıkrasının aşağıdaki şekil
de olmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Hifımi Nalbıantoğlu Ruşan Işın 
iBnzurum Sivas 

A!vni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

«Son söz milletvekilinindir. Bu nedenle Mecliste
ki her parti grubundan bir midletivekili konuşmak is
tiyorsa kişisel olarak konuşabilir.» 

Gerekçe: 
Son söz milletvekilinin olduğuna göre, parlamen

todaki her parti grubundan bir milletvekiline (isti
yorsa) söz verilmesi hakkaniyet doğurur. 

Tatbikatta görülmüştür ki, bir tek milletvekili 
konuşturmak bir (açıkgözlülük) uygulaması doğur
muştur. Sanki de son söz alan milletvekili de ayar
lama gayreti içerisinde seçilmiş ve konuşturulmuştur. 
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Maalesef bitaraf oknası gereken Başkanlık, bu gay
reti bazan bazan göstermiştir veya öyle sanılmıştır. 
Bu da, Başkanlık Divanının haksız olarak şaibe altın
da kalmasınla neden olmuştur. 

Bu nedenle, hiçbir şek ve şüpheye yer verme
mek için bu açıklgözlülük değil de (açık kalplilik) öğe
sine değer vererek her gruptan isteyen bir milletve
kiline söz verilmesi uygun olur kanısındayız. Eğer 
söz isteyen olmazsa zaten sorun yok. 

Takldir yüce heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendilm? 
ANAYASlA KOMİSYONU BAŞKANI KA-

IMUL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendilm, ka
tılmıyoruz. 

/Metinde, «Son söz milletvekilininldir» denilince 
bir milletvekili söz altmıştır, konuşacaktır anlamı çı
kar. 

Arkadaşımız ise, önergesinde. «Her gruptan bir 
(milletvekili konuşsun» diyor. O zaman bir milletve
kili değil, her gruptan 'bir milletvekili konuşacak ve 
grup adedine göre de, milletvekili adedi artacak de
mektir. Bu balkımdan katılımıyoruz önergeye. 

(BAŞtKIAIN — Önerge sahibi konuşmak ister mi? 

HtLMt NıALBAlNTOÖLU (Erzurum) — Öner-
ıgemdeki ifade açıktır. 

(BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 64 üncü madde kalbul edilmiş
tir. •-

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Hükümetin temsili 
MADDE 65. — Her görüşmenin başından sonu

na kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere Baş
bakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetki
lendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerin
den bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler 
görüşmenin başında hazır değillerse, o konudaki gö
rüşme bir defalık gelecek birleşime bırakılır. 

Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire baş
kanı, gerektiğinlde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
açıklama yapabilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste-, 
yen var mı? Yok. 

•Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Usul hakkında konuşma 
MADDE 66. — Görüşmeye yer olup ollmama-

sı, Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konu
yu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konu
lar, diğer işlerden önce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, beşer dakika
dan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok 
ikişer milletvekiline söz verilir. 

iBu görüşme .sonucunda oya başvurmak gerekir
se, oylama işaretle yapılır. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bu madde geçen gün Başkanlık Divanıyla bir sayın 
üye arasında önemli bir yorum ihtilafına yol açtığı 
için, sanıyorum burada görüşlerin belirtilmesinde 
yarar vardır. O da, grup başkanları ve başkanvekilleri, 
görevlerinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara 
katılamazlar; kişisel savunma haklan saklıdır. 

Şimdi, geçen günkü toplantıda, birleşimde... 
BAŞKAN — Sayın Tutum, yanlış mıadde üzerim

de konuşmuş olımayasınız efendim? 
GAHÎT TUTUM (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Görüşmeye gerek olmaması: Yani 

usul hakkımdaki madde bu. 

AJNİAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ-
MİİiL T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu buraya 
ait değil. 

CAHİT TUTUM (Devamla) -r- Usul bakında 
mı efendilm? 

BlAŞK/AN — Evet; bir sonraki madlde üzerinde 
konuşuyorsunuz. 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Madde 65 mi 
66 mı? 

BAŞKAN — 66 efendim. 

CAHtT TUTUM (Devamla) — O zaman 67'de 
efendim benim konuışmam. Teşekkürler efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlış anlama oldu. 
Efendim madde üzerinde verilmiş iki önerge var, 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün madide 66'nın 
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ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde 
©deriz., 

Saygılarımızla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Avni Sağesen 
Ondu 

Halis Soyh 
Kars 

olmasını arz ve tekli 

Ruşan Işın 
Süvas 

Veysel Varol 
Erzincan 

i 

Usul Hakkında Konuşma 
Madde 66. — Görüşmeye yer olup olmaması, 

Başkanı, gündeme veya Türkiye Büyük Millet Mec
lislinin çalışıma usullerine ve İçtüzüğe uymaya davet, 
bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule 
ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. 

Gerekçe : Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışma usullerinden sonra «ve İçtüzüğe» kelimesi ek
lenmiştir. 

(Buna neden, bazen yüce Meclisimizde Başkanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi usullerine ve teamül
lerine de uygun olmayan uygulamalar yapmışlardır. 
Örneğin, Polis Vazife ve Selahiyet Yasasında olduğu 
gibi. " 

Ayrıca, her üye Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
lışma usuller'ini aynı kurallar içinde anlamıyor ola
bilir; 

Birisinin usul şudur dediğini, diğeri öyle bir usul 
var mıydı diye niteleyeblilir. Bu şekil çelişkileri önle
mek içiin fıkraya bir de «ve İçtüzüğe» kelimesi eklen
mesi yararlı bulunmuştur. 

Takdir yüce heyetinizindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 66'nın ikinci fıkrasındaki «beşer dakikadan» keli
mesini «onar dakikadan» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sa'ygıllaırttmızîa. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Avni Sağesen 
Ordu 

Halis Soylu 
Kars 

Ruşan Işın 
Sivas 

Veysel Varol 
(Erzincan 

Gerekçe : Usul hakkında konuşıma bazı yasa ve 
tüzük maddelerini anımsatmak ve hatta belki de 
okumak gerektireceğinden, bir konuşmacının bu ya
sa ve içtüzük maddelerini kitaptan bulup ve hatta 
onları okuması için bile bir süre geçeceği gerekece
ğine göre konuşmayı beş dakika ile sınırlamak uy
gun değildir. 

Meclisimizde zaten usul için söz çoik ender hal-
lllericfe alsınlrrialktadıır. Tuitanakllar feliMik edilirse, usul 
için konuışımalar tüm konuşmaların yüzde 5 ini bul
maz. 

Kanaatimce bu konuda çok cimri davranılmama-
lıidır. 

Bu nedenle önerimi yapmış bulunuyorum. Yüce 
heyetinizin takdirlerine sunulur. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işleme 
koyacağım. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi 

Usul hakkında görüşme 
Madde 66. — Görüşmeye yer olup olmaması baş

kanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çalışma usullerine ve içtüzüğe uymaya davet, bir 
konuyu öne alma veya geriye bırakıma gibi uısule-
ait konular diğer işlerden önce konuşulur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, -Türkiye 
'Büyük Millet Mec'lisi ve komisyonları, içtüzüğe göre 
çalışırlar, çalışmalarını içtüzüğe göre tanzim ederler. 
Uygulama da böyledir. UygulaJmadan maksat, onu 
ifade içindir. Arkadaşımız buraya bir de içtüzük ke-
lj'ımesini koymak istiyor. Bizce gayet açık; ama biz 
kabul edemiyoruz, kabul edilmesinde de ne bir fayda 
var, ne de zarar var. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister m!? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — öner

gem açıktır, kabul edilmesinde fayda vardır. 
BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi. 
Madde 66 nın ikinci fıkrasındaki «beşer dakika

dan» kelimesini «onar dakikadan» şeklinde değiştiril-
ımesini arz ve teklif ederiz, 

BAŞKİAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ

MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
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efendim, daha evvel de zaten beşer dakika olarak I 
geçti,'ayrılık mevzubahis olur. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyorlar 
mı? 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

(Bu Anayasa Komisyonu Başkanımızın neden bu 
kadar cimri olduğunu ben anlayamıyorum. Gerçi ko
misyon da kendilerine uymuş. Çok kıymetli arkadaş
larımızdan Erzurum Milletvekilli Sayın Sabahattin 
Eryurt, İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Rılfat Bayazıt; - Allah 
rahmet etsin - Sayın Metin Balıbey, Sayın Mustafa 
Kanal Palaoğlu, Sayın Fenni îslimyeli, Sayın İhsan 
Toımbuş beyefendiler bir teklaıf yapmışlar. Buradaki 
maddede yine «onar dakikadan fazla sürmemek şar
tıyla» kaydı var. Neden lüzum görmüş de bu komis
yon bunu beş dakikaya düşünmüş; yani şuradaki ko
nuşma süresini bize niye kısıtlıyor? Ben bunu anla
madım. 

Ben, bu teklifi veren arkadaşlarımızın arzularını 
önergemde dile getirdim. Benim arzum da böyle, bu 
bakımdan bu önergeyi verdim. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Şiir oku-
yaımayasm diye kısaltmışlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. I 

HILMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Lüt
fen kabul edin, zaten on dakika konuşmaz; ama hiç 
olmazsa altı yedi dakika konuşuruz, Sayın Başkanlık
tan da hiç olmazsa ikaz almayız. 

Saygılar sunarım. 
iBAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ

lu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. I 
Maddeyi, daha önce kabul buyurduğunuz öner- I 

ge İstikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo- I 
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- I 
tir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : I 
Başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması I 
MADDE 67. — Genel Kurula başkanlık eden I 

Başkan veya Başkanvekili, asıl konu görüşülürken ve I 
oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. I 

Başkan veya Başkanvekilleri, görevlerinin yeri- I 
ne getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışma- I 
lara katılamazlar; kişisel savunma hakları saklıdır. I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oy kul
lanamaz. 

Başkanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları 
zaman, oy kullanabilir ve söz alabilirler. 

Görüşmelere katılmak isteyen bir kâtip üye Baş
kanlık kürsüsünde görevli ise, yerini bir diğerine bı
rakmak zorundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP Grubu adı
na Sayın Cahit Tutuım, DYP Grubu adına Sayın 
Osman Bahadır ve şahısları adına Saym İhsan Tonv 
buş söz istemti şîerdir. 

Buyurun Sayın Tutum. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) -ı- Sayın Başkan, maddeler arasında rakam
lar açısından sürekli bir tedahül olduğu için, demin 
67 nci madde ile ilgili olarak söz almıştım. Bu defa 
söylemek istediklerimi şöyle özetleyeceğim : 

1982 Anayasasında «Başkanlık Divanı» diye bir 
kavram getirilmiş ve Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ve Başkanvekillerinin tarafsızlık ilkesine çok sıkı sı
kıya bağlı kalmalarını kurallaştırmıştır. 1982 Anaya
sası son derece önemli bir kural getirmiştir. 

Yalnız, bu İçtüzüğü yaparken, bu maddede Ana
yasanın getirdiği yeni espriyi, yeni direktifi herhalde 
hükümleştirmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasa diyor ki: ..«Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları si
yasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde ve
ya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan 
haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar.» 

'Burada açıklığa kavuşturulması gereken husus 
şudur: Bir Meclis Başkanvdkilinkı, parti grubunun 
Meclîs içindeki faaliyetine katıknaması ne demektir? 
Yani gidip, parti grubunun toplantısına oturup, din
leyemez mi? Oraya katılmak, yoklamada bulunmak 
veya herhangi bir soru sorulduğunda cevap vermek, 
faaliyet midir? Sanıyorum Meclis Başkanvekilleri 
grup toplantılarına gelip oturuyorlar. Diğer gruplar
da nasıl bilmiyorum. Meclis Başkanvekilleri grup 
toplantılarına gelip oturabilirler. 

(İkinci nokta; Anayasada, «Görevlerinin gereği 
olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamaz
lar» deniyor. Görevin gereği olan haller nedir? Sa
yın Meclis Başkanvekiliyle bir tartışmaya girebilir
siniz. Nitekim, Sayın Tombuş arkadaşımız, bir ih
tilafı dile getirmek üzere, Başkanla tartışmaya gir
miştir, Başkan da oevap vermiştir; bu, o hükme gir
miyor; ama onun dışında, Mecliste müzakere edil
mekte olan bir konu hakkında, Meclis Başkanvekili 
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oturuma Başkanlık etmiyorsa, tartışmalara katılma
ması gerekir. Örneğin dünkü müzakerelerde bir usul 
tartılması oldu; usul tartışmasınla, oturuma Başkan-, 
lılk etmeyen bir Başkanvekili katılabilir mi? Sayın 
Başkanvekili takdir buyurdular; «Katılabilir» dedi
ler. Sanıyorum dayanağını da 68 inci maddede, 
şimdi müzakere etmekte olduğumuz 67 nci madde
ye, «Başkanvekilleri söz alalbilirler» diye, bir hüküm 
konuyor; ona dayandırmak istediler, böyle anlaşıl
ması gerekir. Yani, oturuma başlkanlık etmeyen bir 
başkanvekili söz alabilir. Alır da, ne der? «Bir tar
tışıma varsa katılamaz» d i ydb illi rainiz; ama onun dı
şında, «Herhangi- bir düşüncesini - tartışmayla dolay
lı bir şekilde ilişkili olabilir, çlolk uzaktan da ilişkili 
olabilir - dile getirebilir, o anlamada söz alabilirler» 
diyor anladığımı kadarıyla. Yoksa, aktif olarak tar
tışmalara katılmaları mümkün gözükmüyor; tartış
ma niteliğindeki müzakerelere katılmaları mümkün 
giözülkimülyoır. Acatba yanlış mı algıS iyonuz veya yo
rumluyorum?' 

«iBaşkanvekiileri oturuma başkanlık yapmadık
ları zaman söz alalbilirler.» Tabiî söz alabilirler; ama 
söz aldıklarında ne yapacaklarıdır? Tartışılmakta olan 
bir konuya değinmeyeoeklerse ve onlardan çok da
ha değişik ıbir şey söyleyecdklerse, bu söz hakkı ta
biî onların olmalıdır, ama bunun zarureti herhalde 
o ıbaşkanvekilinin olduğu kadar, oturumu yöneten 
başkanvekillerinin de - sanıyorum - takdir alanına gi
recektir. 

Dünkü müzakerelerde, Sayın Başkanın uygula
masında doğrusu ben tereddüt ettim. Eğer, öyle bir 
uygulama olacaksa, - oldukça liberal bir uygulaıma-
dır o - yararlı ise, onu esas alalım. Çünkü, usul tar
tışmaları da aslında çeşitli siyasî parti grupları ara
sında tercih farklarını belirtir. Öylesine önemli bir 
konuda eğer başkanvekili tartuşmalara katılırsa, o za
man acafca bu hükmü nasıl yorumlayacağız? 

Öte yandan, grup başkanvelkilinin sıfatı aslîsi mil
letvekili oluşudur. Tarafsızlığı mutlak sağlanır; ama 
milletvekili olarak o hakkını, söz hakkını almamız 
mümkün değildir. 

Şimdi, burada «Söz alabilirler» ile «Görevlerinin 
yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tar
tışmalara katılamazlar» cümlelerini tavzih etmemiz 
lazım, yani vuzuha kavuşturmak lazım. Bence bu ko
nuyu yeniden yazmakta, yarar var, en azından 94 
üncü maddedeki direktife ışık tutmak, daha doğru
su, onun yorumunu İçtüzüğe yansıtmak için, sanıyo

rum 68 inci maddenin yeniden kaleme alınması ge< 
rekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Osman Bahadır, buyurun efendim. 
DYP GRIUBIU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Tralbzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cahit Tutum'un bu husustaki (beyanına aynen 
iştirak ediyorum. Bu tüzükte 67 nci madde olarak 
düzenlenen, Genel Kurula başkanlık eden Başkan 
veya Başkanvekili konusunu 94 ündü madde ile bir
likte müzakere etmemiz lazım." 

Burada, bu maddede, hem lüzumsuz kelimeler 
var, hem de eksiklikler var. Lüzumsuz kelime şöyle: 
Meselâ «Başkan veya Başkanvekili» denilmiş. Baş
kan veyahut da Başkanvekili bu Mecliste bulunduğu 
ısırada, Başkan kürsüde iken Başkanvelkilleri de Genel 
Kurul sıralarında iken «Başkan veyahut Başkanve
kili» diyebilirisiniz; ama bu dışarıdaki faaliyetleri de 
kapsadığı için «Başkan ve Başkanıvekrlleri» olur. 

Esasen Anayasalda da - ilgili maddesinin son fık
rasında - şöyle deniyor: «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, Başkanvekilleri...» Bu «Veya» kelimesi 
'burada, yalnız buradaki hususu kapsar, dişarıdaki 
faaliyeti kapsamaz gilbi bir anlama geliyor ki, bu ba
kımdan bu «veya» kelimesini yersiz buluyorum. 

İkincisi, bunların gruptaki durumları da söz ko
nusudur. Belki bir itiraz vaki olur, gruptaki tutumla
rını içtüzüğe almaya lüzum yok; fakat grup çalış
maları da Meclis çalışmalarından neşet etmektedir. 
Gruptaki diğer faaliyetlerinden Iburada hiç söz edil
memektedir ve yazılış şekli itibariyle de maddede 
açıklık yoktur. Anayasanın ilgili maddesinin son fık
rasını tekrar okuyorum: «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı... Başkanvekilleri, üyesi bulundukları si
yasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde ve
ya dışındaki faaliyetlerine; - Buradaki «Faaliyetler» 
kelimesi neleri kapsıyor? - görevlerinin gereği olan 
haller dışında, - Keza «Görevlerinin gereği » ibaresi 
hangi hususları kapsıyor? - Meclis tartışmalarına ka
tılamazlar; - Tartışma konusu nedir? - Başkan ve 
oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.». 
Burada bir aylık da var; «Başkan ve oturumu yöneten 
Başkanvekili» dendiğine göre, ilkilsini de aynı tutmak -
tadır. Onun için teklifteki madde bu hususları tam 
kapsamıyor. Biz bir önerge düzenledik; bu madde
nin, Anayasanın 94 üncü maddesi hükmü göz önün
de 'bulundurularak görüşülmesini, düzgün bir, şekil
de yazılmasını ve metne açıklık getirilmesini uygun 
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buluyoruz. Sayın heyetiniz kabul ederse komisyon^ 
da -bir daha görüşülmek üzere geri alınmasını uygun 
(görüyoruz. 

iBir de şu var: Biz, buna bir önerge hazırlayacak
tık; fakat bu maddeye kadar bugün gelemeyiz diye 
bugün bu önergeleri de hazırlamamış bulunuyoruz. 
O bakımdan, bize de bir imkân verilmiş olur. Birçok 
maddeler zaten geri alındı. Bu meyanda, bunun da 
geri alınması ve bir daha gözden geçirilmesinin uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Bahadır. 
Şahıslar adına, Sayın ihsan Tombuş, buyurun 

efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Cahit Tutum'un görüşlerine 
"büyük ölçüde iştirak ediyorum. Gerçi kendisi hadi
seye çok yumuşak bir şekilde girdi. Ben o kadar yu
muşak giremeyeceğim, biraz daha nijit gireceğim. 

Bu madde iki bakımdan çelişkili : Bir; iki fıkrası 
arasında çelişki var, bir de Anayasanın 94 üncü mad
desi ile çelişkisi var. Gelen raporun ikinci fıkrası di
yor ki : «Başkan veya Başkanvekilleri, görevlerinin 
yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tar
tışmalara katılamazlar," kişisel savunma hakları sak
lıdır.» Buradaki, «Görevlerinin yerine getirilmesinin 
gerektirdiği» tabiri 1961 Anayasasının tabiridir. Bi
zim bugünkü Anayasamızın tabiri, «Görevlerinin ge
reği olan haller» şeklindedir. O tabir buraya eski iç
tüzükten aynen nakledildiği için girmiş ki, o da 1961 
Anayasasından aldığı için bu şekilde girmiş. Bir defa, 
burada yeni Anayasamızın bu yeni tabiri yok, ama 
mana itibariyle pek bir farkı olmadığı için üzerinde 
durmuyorum. 

Şimdi, bir de dördüncü fıkra var, orada da diyor 
ki : «Başikanvekilleri oturuma başkanlık yapmadık
ları zaman, oy kullanabilir ve söz alabilirler.» Yuka
rıda, «görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği 
haller dışında tartışmalara katılamazlar» diyor; bir 
tarafta da, «Söz alabilerler» diyor. Tartışma yapma
dan sıöz almanın manası nedir? Burada zaten hep tar
tışma yapıyoruz; söz almamızın manası da, burada 
bu işi tartışmak, münakaşasını yapmaktır; ben öyle 
diyorum, o böyle diyor... Başkanvekili buraya gelip 
de selam vermek için kürsüye çıkmaz; söz alıp bura
ya geldiyse, muhakkak ki tartışacaktır. O halde, şu 
iki fıkra birbirine tenakuz teşkil edîyor. Aynı zaman
da, bu dördüncü fıkradaki «söz alabilirler» tabiri de, 

Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrasının son 
cümlesine tenakuz teşkil ediyor. Bu balkımdan, bunu 
bu haliyle geçirmemiz mümkün değil. 

Ben, sırf bu Anayasaya aykırılığı sebebiyle çok 
evvelden bir önerge verdim ve dördüncü fıkrayı «Baş
kanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, 
oy kullanabilirler» tabiriyle kesitim ve «söz alabilirler» 
kısmını önergemle çıkardım; bu maddenin de bu şe
kilde değiştirilmesini teklif ettim, önergemi kabul 
ederseniz, bu tezatlar ortadan kalkmış olur. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Konuşmacıların 
madde üzerindeki mütalaanın dinledim. Yalnız, bir 
düğüm noktası var : Sayın Tombuş'un teklifini kabul 
etmek imkânım yok; çünkü yanımda yetersayı yok. 
Sayın Tombuş'un teklif ettiği şekilde, dördüncü fık
radaki «ve söz alabilirler» kısmı çıkarıldıktan sonra, 
maddede hiçbir aykırılık, çelişki vesaire yoktur. Gayet 
açık, Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrasına 
da uygundur. Hakikaten o «söz alabilirler» kısmı ora
ya Anayasaya aykırı olarak eklenmiştir. «Başkanve
killeri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, oy 
kullanabilir ve söz alabilirler» cümlesinde, «söz ala
bilirler» kısmı çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, bu hususta Anayasa 
Mahkemesinin bazı kararları var, bu «söz alabilirler» 
kısmı lehinde. O konuda ne düşünüyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Anayasa 
Mahkemesinin bu husustaki kararını bilmiyorum; 
ama Anayasanın 94 üncü (maddesinin son fıkrasına 
göre böyle bir hüküm olacağına kani değilim. Yeni 
Anayasa zamanında böyle bir karar olduğunu da 
bilmiyorum. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — 1961 Anayasası
na göre verilmiş bir karar muteber değildir. 1961 
Anayasasına göre verilen Anayasa Mahkemesi karar
larını tatbik etmek imkânsızdır. Çünkü, Anayasa de
ğişmiştir. 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
Maddeyi geri alsınlar, tetkik etsinler. 

BAŞKAN — EVet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, mademki 
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arkadaşlar tereddüt ediyor, maddeyi geri alalım, tet
kik edelim. 

BAŞKAN — Efendim, madde, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, önergelerle beraber Komisyona geri 
verilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI'KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi niçin oyla-
mıyorsıınuz? Sayın Başkan, şimdi 88 inci maddeye 
göre niye oylamadınız? 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin hiçbirisi Ge
nel Kurulda okunmadı ve kabul edilmedi; onun için 
Genel Kurulun onayına sunmadık. Zatı âliniz madde 
görüşülürken maddeyi geri istediniz ve geri verdik 
efendim. Bu tabiî bir şey. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aynı - usule tabiî 
efendim, değişmiyor. 

BAŞKAN — Değil efendim; 89 uncu maddeyi bir 
okuyalım. «Esas komisyon veya Hükümet, tasarı ve
ya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesi
nin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus 
olmak üzere isteyebilir. 

Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir...» Mad
de çok açık ve sarih olarak, «Yerine getirilir» diyor 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — O, da noktai naza
rınıza aykırı. 

BAŞKAN — 68 inci maddeyi okutuyorum : 
Görüşmelerde genel düzen ve Başkanın söz kes

mesi 
MADDE 68. — Genel Kurulda söz kesmek, şahsi

yatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareket
lerde bulunmak yasaktır. 

Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, 
'kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya 
davet etmek için kesilebilir. 

İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen 
milletvekilinin aynı birlişemde o konu hakkında o-
nuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel 
Kurula teklif olunabilir. Genel Kurul, görüşmesiz işa
ret oyu ile karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP Grubu adı
na Sayın Osman Bahadır, DSP Grubu adına Sayın 
Hasan Altay; şahsı adına Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu söz istemişlerdir. 

DYP Grubu adına, Sayın Osman Bahadır, buyu
run. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
maddeye, esas itibariyle esprisi, şümulü, mana ve 
medlulü itibariyle muhalif değiliz. Yalnız, bunda da 
haljalı ifadeler gördüğümüz için, bizim tekliflerimiz 
maddenin daha düzgün hale gelmesini önermekten iba
rettir. İçtüzük görüşmelerinde bu maddeye kadar ge
liriz diye - maalesef - düşünmemiştim. İçtüzük görüş
meleri süratli gitmeye başladı, dolayısıyla önergemizi 
yetiştiremedik. 

Mesela birinci fıkrada, «Genel Kurulda söz kes
mek...» diyor. Kimin sözü kesiliyor? Biz buraya «ha
tibin sözünü kesmek» diye bir fıkra koyalım diye dü
şündük; fakat takdir ederseniz, bu konsa da olur, 
kontmasa da olur; fakat konarsa, kürsüdeki konuş
macının sözünün kesileceği belli olur, yani bunun faili 
mef'ûlü belli değil. 

İkinci fıkra, «Kürsüdeki üyenin sözü anoak Baş
kan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konu
dan ayrılmamaya davet etmek için kesilir» diyor. 
O anda kürsüde, üye olmayabilsin mesela kürsüde üye 
olmayan bir bakan olabilir veya bir başka şekilde 
söz verilmiş bir yüksek düzey yöneticisi olabilir; çün
kü, onlarla da ilgili İçtüzükte hüküm vardır, bunlar 
olabilir. Buna bir açıklık getirmek için, «Kürsüdeki 
hatibin» yahut da «Kürsüdeki konuşmacının» diye
lim diyoruz. Yani, üye olması kaydı, gerçeği, pek 
doğru yansıtmıyor; o bakımdan, bir düzeltme ihtiyacı 
duyuyoruz. 

Üçüncü fıkrada, «İlki defa yapılan davete rağmen, 
konuya gelmeyen milletvekilinin...» deniliyor. Bura
da da, «konuşmacının» veya «hatibin» nasıl takdir 
edilirse - demek lazım; çünkü, kürsüde milletvekili 
konuşmayabilir, başka, bir hatibe de söz verilmiş ola
bilir. Bu fıkra, yalnız milletvekiline aitmiş gibi bir 
intiba verdiği için, burada esas metne sadık kalmak 
suretiyle, bazı terimler üzerinde durmak istiyoruz; 
yani bazı terim düzeltmeleri yapmak istiyoruz. Bu 
işin gereği de budur. Burada, kürsüde konuşan konuş
macının vasfına göre daha geniş kapsamlı bir mana 
ifade edeceği için, uygun buluyoruz. Ancak, yanım
da beş imza bulunmadığı için, bu maddenin komis
yona geri alınması yönünde bir önerge hazırlayama
dım; Sayın Komisyon Başkanının her zaman bu mad
deyi geri alma imkânı vardır, dilerse geri alır ve bu 
teklifimiz doğrultusunda küçük bir düzeltme yapılmak 
sureUiyle, maddenin daha düzgün hale gelmesi müm
kündür, 
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Takdir yüce heyetinizindir; teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
DSP Grubu adına, Sayın Hasan Altay; buyurun 

efendim. 
DSP, GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli ar
kadaşımın da belirttiği gibi, buradan konuşan kişi her 
zaman milletvekili olmayabilir; bakan olabilir, ayrı
ca bakan adına görevlendirilmiş, teknik bir konuda 
bilgi vermekle görevli birisi olabilir. Bu nedenle, 
«milletvekili» sözünün çıkarılarak," «sözcü» kelimesi-
niin eklenmesinde yarar vardır. 

İkinci bir konu; milletvekilinin konuyla ilgili ko
nuşup konuşmadığı, çok tartışmalıdır. Uygulamalar
da zaman zaman gördük; bir sayın milletvekili, yü
rürlük maddesi üzerinde söz aldılar ve işin esasına 
girebildiler. Aynı B'aşkanveklili, konuyla ilgili olsa bile, 
birçok arkadaşımı gereksiz yere uyarmak durumunda 
kaldı, konuya davet ettiğini söyledi ve arkadaşlarımı
zın söz hakkım sınırlamaya kalkıştı. 

Genel Kurulun oyuyla bu tip sınırlamaların benim
senmesi, bence, milletvekilinin söz hakkının sınırlan
ması anlamına gelecektir. Bu nedenle, hele hele, bu 
olayın oylamaya görüşmesiz sunulması, bence çok 
3/anlıştır. 

Yine bu maddede, en azından, son cümledeki «Ge
nel Kurul, görüşmesiz işaret oyu üe karar verir» sözü 
çıkarılmalıdır; en azından bir görüşme yapılmalıdır. 
En doğrusu ve en ideali de, kanımca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Başkanvekilinin, geçmiş uy
gulamaları da göz önüne alarak, kendisinin Meclis 
uygulamalarına göre karar verebilmesidir. Yani, ege
men kılınan yöntem, bireylerin oyu değil, hukuk ol
malıdır; geçmişteki uygulamalarla smırlanmalıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Şahsı adına, Sayın Palaoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; «Görüşmelerde ge
nel düzen ve Başkanın söz kesmesi» maddesi üzerin
de kişisel görüşlerimi sunmak için huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurullarında, hatibi bağlayan, bağlayacak 
olan sürekli ve temel üç kural vardır. Bu üç temel çiz
gi, onun, içinde kalmak zorunda olduğu ve kalmadığı 
takdirde uyarılmak gerektiği bir alanı oluşturur. Bun
lar; konu, süre ve dildir. Başkanın müdahalesi de bu 
alanla sınırlıdır. Eğer hatip, konu dışına çıkmışsa, Baş

kan müdahale etmek hakkına sahiptir ve müdahale 
etmelidir. Eğer hatip, süreyi aşarsa müdahale eder, 
yaralayıcı kaba bir dil kullanırsa Başkan yine müda
hale eder. Bunlar İçtüzük hükümleridir. Yani bu alan, 
bu unsurlarıyla, bu konudaki içtüzük demetini oluş-

- turur. 
Böyle olunca; görüştüğümüz madde methinin ikin

ci fıkrası, «Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan ta
rafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ay
rılmamaya davet etmek için kesilebilir» diyor. Baş
kan, hatibi İçtüzüğe uymaya davet etmişse, o davetin 
içinde zaten, konudan ayrılmamak; yani kürsüde ko
nudan ayrılmış bir hatip varsa ve Başkan, «Sizi İçtü
züğe uymaya davet ediyorum» demişse, onun içinde 
zaten, «Konudan ayrılmayınız, konu içinde kalınız, 
konuya geliniz» uyarısı vardır; mündemiçtir, kendili
ğinden vardır. Bu konuda, bu alanda, Başkanın hattibi 
İçtüzüğe uymaya daveti, ya konudan ayrılmamaya ya 
süreyi aşmamaya veya uygun, temiz bir dil kullan
maya davet etmesi demektir. Binaenaleyh, Başkanın, 
hatibi İçtüzüğe uymaya daveti, bütün bunları esasen 
taşıdığından ve taşıyacağından, «İçtüzüğe uymaya» 
dan sonra «ve konudan ayrılmamaya davet etmek için 
kesildbilir» demek, «konudan ayrılmamaya» sözleri 
zaittir, fazladır. Birinci olarak buna işaret etmek iste
dim. 

Sayın milletvekilleri, bu kaibil temel siyasal hukuk 
metinlerinde dil - her zaman söylüyorum, söylemeye 
çalışıyorum - son derece önemlidir. Bir madde metnini, 
sonradan uygulayacak olanlar, onun üzerinde çalışa
cak olanlar, ondan şu veya bu platformda yararlan
mak için ona eğilecek olanlar eksik bulmamalıdır, 
ayıplamamalıdır. Dilbilgisi ve kültürü açısından, bir 
siyasî hukuk metninin mükemmel olması, en azından 
mükemmele yaklaşması gerekir; bunu aramak hakkı
mızdır. 

1973 yüında yapılan İçtüzüğün ilgili maddesi ay
nen tekrar ed'ilrniştür. Şimdi, birinci fıkraya hep bera
ber bakalım: Diyor ki, «Genel Kurulda söz kesmek, 
şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu ha
reketlerde bulunmak yasaktır.» Doğrudur; ama doğru 
olmayan 'bir şey var, o da şu: «Şahsiyatla uğraşmak» 
ifadesi. 

Sayın milletvekilleri, şahsiyatla uğraşılmaz; şahsi
yat yapılır. Şahsiyetle uğraşılır. Şahsiyetle uğraşmak 
demek, şahsiyat yapmak demektir. Şahsiyat, bizatihi 
tek başına şahsiyat, şahsiyetle uğraşmak, bir insanın 
şahsiyetiyle, kişiliğiyle uğraşmak demektir. Bir insanın 
şahsiyetiyle uğraşmak, şahsiyat yapmak demektir. Ya 
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«Şahsiyat yapmak» dersiniz veya «Şahsiyetle uğraş
mak» dersiniz; ama «Şahsiyatla uğraşmak» derseniz, 
bu, dil bilgisinden ve kültüründen yoksun, eksik ve 
ayıp bir ifade olur. 1973 içtüzüğünün bu ayıbını niçin 
paylaşalım; buna mecburiyetimiz var mı? 

Bir başka konu: «İki defa yapılan davete rağmen, 
konuya gelmeyen milletvekilinin aynı birleşimde o ko
nu hakkında konuşmaktan menediknesi...» şöyle şöyle 
olur diyor. Ben, arkadaşlarımın bu fıkra üzerinde de
ğindikleri boyutlara değinmeyeceğim; tamamen farklı 
ibir boyuta değinerek, onu dikkatinize sunmaya çalı
şacağım. Burada bir ceza hükmü var. Bir milletvekili
nin, velevki konudan çıkmış olsa, velevki bunu iki 
ıdef a yapmış olsa, velevki bunu başka birleşimlerde ve 
alışkanlık haline getirmiş olsa bile, İçtüzüğün genel 
imkânları içinde kürsüye ulaşalbikne ve konuşma öz
gürlüğü kısıtlanamaz ve böyle bir ceza tehditi altına 
alınamaz. Peki, diyelim ki bunu alışkanlık haline geti
ren milletvekili veya milletvekilleri öldü, «Bunun ça
resi ve önlemi olmayamak mı?» diye sorulabilir. Ça
resi ve önemi vardır; tabiîdir ve kendiliğinden o çare 
ve önlem hâsıl olur. O da şudur : Türkiye Büyük Mil
let Meclisi genel kurullarında bir genel hava vardır, 
bir iklim vardır. Sık sık konu dışına çıkmayı alışkan
lık haline getiren, bunda ısrar eden bir milletvekili, 
hızla saygınlığını ve dinlenir olmayı yitirir; Genel Ku
rul onu sevmez, ona saygı duymaz, onu dinlemez. Bun
dan daha geçerli, daha güzel ve daha ağır bir müey
yide olur mu? MilletVeikilinin, İçtüzüğün genel imkân
ları içinde kürsüye çıkma ve konuşma özgürlüğünü, 
bazen veya bir birleşimde iki defa sadet dışına çiktı di
ye ceza tehd'Mî altına almayı anlamak mümkün değil-
'dir. Bu da, 1973 İçtüzüğünün anlaşılması güç vediala
rından biri; bunu da paylaşmayalım müsaade ederse
niz. 

Derin saygıyla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Madkîe üzerindeki... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

konuda, özellikle soru sormak istedim; kürsüye gel: 
mek istemiyorum. Çünkü bu madde, «Kürsüdeki üye
nin sözü, ancak Başkan tarafından kesilir» diyor. Ben, 
şu arida size, buradan, kürsüye çıkmaksızın soru so
ruyorum ve konuşmamı devam ettiriyorum; acaba 
nasıl keseceksiniz? 

Sorum bu kadar efendim. 

j BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, söz alma-
l dan konuşmanız zaten mümkün değildir. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Söz verdimiz de 
konuştum Sayın Başkanım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL ' 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, sorular 
zaten kısa olur, onun ayrıca maddesi var. Bu madde 
ile alakası yok. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorular kısa ola-
I çaktır; ama... , 

BAŞKAN — Kısa konuşmalar yerinden yapılır ve 
sorular da yerinden sorulur; İçtüzükte bununla ilgili 
madde var efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yani, kürsüye çık
madan yaptığım konuşmanın, sorduğum soruların na
sıl bir düzene bağlanacağını öğrenmek istiyorum. 

Maddenin ikinci fıkrası, «Kürsüdeki üyenin» diyor. 
Kürsüde olmayan; fakat şu anda olduğu gibi, söz ver
diğiniz bir üyenin konuşmasını, uzaması halinde na
sıl keseceksiniz? KomÜsyon bunu nasıl tanzim edecek? 

BAŞKAN — Sorunuzu anladım ©fendim. 
Buyurun sayın komisyon. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, bir 

sualim var; müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Komisyondan sonra söz vereceğim 

efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, zaten bu 
gibi sözler kısadır ve ayrıca maddesi vardır. Yerin
den konuşmalar, Başkanın müsaadesiyle ve kısa olur. 
Konuşma eğer uzayaeaksa, Başkan ya kürsüye davet 
eder veyahut da «Sizin sözleriniz kısa değildir, bina
enaleyh, kesiyorum» diyebilir. Bu hususun, bu madde 
ile ilgisi yoktur; ayrı bir madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Bahadır, sizin sorunuz var mıydı? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bir talebimiz 
olacak efendim. 

| BAŞKAN — Yani, sorunuz yok. 
I Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Şöyle arz edeceğim 

Sayın Başkan: Şimdi, bu 68 inci madde üç fıkradan 
I oluşuyor. Birinci fıkra, Genel Kurulda söz kesmenin, 

şahsiyatla uğraşmanın ve çalışma düzenini bozucu 
hareketlerde bulunmanın yasak olduğunu belirtiyor. 
İkinci fıkrada, kürsüde konuşan üyeler kastediliyor. 
Üçüncü fıkrada ise, konuya gelmeyen milletvekilinin 

I aynı birleşimde karşılaşacağı müeyyide belirleniyor. 
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Şimdi, ikinci fıkra ile üçüncü fıkra, konuşan üyeye 
taalluk ediyor. Halbuki birinci fıkrada, şahsiyatla uğ
raşmak, - yanı, genel düzende yasaklayıcı hüküm -
çalışma düzenini bozmak, yani aşağıdan, konuşmak 
yasaklanıyor. Hatta diyebilirim ki, Genel Kurulda söz 
kesme şeklinde, aşağıdan yapılan müdahaleleri tespit 
ediyor, fakat onların cezasını bu fıkrada vermiyor. 
Üçüncü fıkra, konuşan üyeyi konu ediyor. Yani, bir, 
iki ve üçüncü fıkralar arasındaki sebep ve netice mü
nasebeti iyi düzenlenmem'iş. Birinci sorum bu. 

İkincisi; «Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla 
uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde 
bulunmak yasaktır.» diyeceğimize, «Genel Kurulda 
söz kesilemez şahsiyetle uğraşılamaz ve çalışma dü
zenini bozucu hareketlerde bulunulamaz» demek, ben
ce dalha temiz bir dil olur. Bu konuda komisyonun 
görüşü nedir? 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun mütalaası nedir 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendini, Sayın Arı-
kan'ın düşüncesine göre, kendi ifadesi daha akıcıdır, 
Komisyonun kabul ettiği metne göre de, Komisyonun 
noktai nazarı daha uygundur. Binaenaleyh, her şahsın 
kendisine göre yahut da bir kurulun kendi tertip et
tiği usule göre kendi üslubu daha uygun olur; Komis
yon bu üslubu uygun bulmuştur, bu şekilde getir* 
mistir. 

Şalhsiyat meselesine gelince: Burada, Sayın Pa-
laoğlu'nun ifade ettiği kelime, şalhsiyat meselesi, şah
siyet şeklinde ifade edilmez; şalhsiyat, yalnız karşılıklı 
şahıslar arasında mevzubahis olur. Kürsüdeki hatibin 
- veyahut da konuşmacının - şalhsiyat yapması, yalnız 
karşısındakine göre olmayabilir, başkalarını da kap
sayabilir. Binaenaleyh, başkalarım da kapsadığı için, 
bu geniş kapsamlı kelime kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim madde üzerindekıi görüşmeler... 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

şimdi oylama yapıp geçeceksiniz. Biz, toplantı nisabı 
olmadığını ileri sürüyoruz ve yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 10 kişi varsa tespit edelim. 
Efendim, 10 kişinin ayağa kalkmış olması lazımdı... 
Efendim şahsî talep olmaz, 10 kişi ayağa anında 

kalkacaksınız ve yoklama isteyeceksiniz. 
Konuya devam ediyoruz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan bir talep var. 

BAŞKAN — Bir sorunuz mu vardı efendim? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Balkan, 

oylamadan evvel yoklama istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, oylamayı yapalım, sonra 

konuşalım. 
Maddeyi kabul edenler... 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Oylamadan önce yok

lama istendi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, 10 kişinin ayağa kalkması 

lazım. Sayın Bahadır'ın teklifiydi, zatı âlinizin değildi 
ki, beraber kalkmadınız. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Ayağa kalk
tık efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Evet, Sayın Palaoğlu konu neydi; yerinizden kısa 
olarak açıklayınız. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, şahsiyat konusunda... 

BAŞKAN — Efendim, görüş meselesi; Sayın Pa
laoğlu zatı âliniz öyle gördünüz, komisyon öyle görü
yor; Umumî Heyet de zaten maddeyi kabul etti. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Konuşma üslûbu 
MADDE 69. — Genel Kurulda kaba ve kırıcı söz

ler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille 
konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamak
ta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Baş
kan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan 
çıkartabilir. 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve kı
rıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin ya
pılması için, o yazı veya önergeyi sahibCne geri verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Sayın Pâlaoğlu'nun biraz 
önceki endişelerine ben de iştirak ediyorum; dil önem
li bir meseledir. Bu maddede hem dil bakımından bazı 
alışılmamış kelimeler var, hem de gramer hatası var. 
Bu bakımdan, bu hataları düzeltmek için verdiğim bir 
önergem var; kısaca bunu arz etmek istiyorum. 

Gelen teklifte, «kaba ve yaralayıcı sözler» denil
miş. Komisyon raporunda ise, «kaba ve kırıcı sözler» 
denmiş. Şimdi, «kaba» sözünü anladık da, «Yaralayıcı, 
kırıcı» sözleri nedir? Bunları dilimiz Türkçede pek 
kullanmayız. Birincisi ben bu sözü «Çirkin şekilde ko
nuşan» diye değiştirmek istedim. 

ikincisi, «temiz dille» ifadesindeki dilin temizi ve
ya kirlisi nedir? Türkçe'mizde güzel hitabet veya güzel 
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dille konuşma denir; ama «temiz dille» tabirini • bi
zim Türkçe tabirimizle - yadırgadım. Bu bakımdan, 
«kibar» kelimesinin kullanılması lazım gelir kanaatin
deyim; ısrarlı değilim. 

Üçüncüsü, burada gramer bakımından bazı hata
lar var. Mesela fail yok; «... 'buna rağmen, temiz bir 
dil kullanmamakta ısrar ederse» cümlesinin faili yok. 
Bu faili eksik cümleyi tamamlamak için «o kimse» 
ibaresini eklemem'iz lazım. Bunu belirtirim. 

Dil bakımından da bir örnek vermek istiyorum. 
Mesela, Dahili Nizamnamenin 93 üncü maddesi şöyle 
diyor: «Bir mebus Heyeti Umumiyede galiz ve müs
tehcen sözler istimal ederse Reis derhal o mebusu li
san nezahatine davet eder.» Talbiî bu tabirleri bugün 
kullanmamız mümkün değil; ama konuşma dillimize 
en yakın tabirleri de bulup koymamız lazım. Ben bu 
hususta bir önerge verdimi Bu önergem okunacak. 
Eğer iltifat görürse, diğer terimlere itibar etmeseniz 
hile, herhalde en azından gramer hatası düzeltilmiş 
olur. Bu hususu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Torrtbuş. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, buradaki tabir
leri kullanırken, «Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı 
sözler» tabiri de geçti. Tabiî, bu yaralama sözü, cis-
manî yaralama mıdır, (maddî yaralama mıdır) ma
nevî yaralama mıdır diye, insanı bazı düşüncelere sevk 
edebilir. «Yaralama» talbiri bana biraz garip geldli. 
Bunun yerine «kırıcı» sözünü kullanmak mümkün 
oialbilir mi diye düşündüm ve acaba bu İçtüzüğün 
diğer maddelerinde, buna paralel disiplin cezalarını 
gerektirir maddelerde de buna paralel bir terim var 
mı diye araştırdım. Hakikaten, ştadi elimizde bulunan _ 
İçtüzüğün 163 üncü maddesi, kınama cezasını gerek
tiren eylemleri kapsamaktadır. Bir cezayı ihtiva eden 
talbir «Kalba ve kırıcı sözler sarf etmek ve hareketler
de bulunmak» şeklindedir. Mademki, disiplin cezasın
da, kalba ve kırıcı sözleri sarf etmenin, cezayı müs
tahak olduğunu kalbul ediyoruz, o halde, ona mesnet 
olan, bulgun ellimizde olan 69 uncu maddede de «Kaba 
ve kırıcı sözler...» ibaresinin kullanılması yerinde olur, 
çelişkiye de düşmeyiz; iki madde arasında da bağlantı 
kurulmuş olur. Onu a;rz ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Eryurt, madde zaten «Kaba ve 
kırıcı sözler...» şeklindedir; aynen sizin dediğiniz gi
bidir. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Hayır 
efendim. «Kaba ve yaralayıcı...» diye geçiyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; o değişti. «Ge
nel Kurulda kaba ve kırıcı sözler...» şeklindedir. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Onda 
isabet olur. Ben bunun liçin konuşmak istedim; o hal
de mesele yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
OSMAN BAHADIR (Tralbzon) •— Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Tralbzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 69 
uncu madde olarak görüştüğümüz maddede biz yine 
bazı noksanlar buluyoruz. Önerge hazırlamaya maa
lesef vaktim yok. «Konuşma üslûbu» başlığım taşı
yan maddede, «Genel Kurulda kalba ve kırıcı sözler 
söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille ko
nuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta 
ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder» deniliyor; 
burası doğru. 

Fıkranın devamı için şöyle diyoruz: «Başkan, ge
rekli görürse, o kimsenin salondan çıkarılmasını teklif 
eder.» Biz bununla, tamamen değişik bir yöntem ge
tiriyoruz. Temiz bir dille konuşmayanı Başkanın 
çıkarması değil de, Genel Kurula teklif etmesi sure
tiyle, Genel Kurulun onaması suretiyle çıkarılması 
esastır. Bu şekilde bir düzenleme yapmak lazımdır. 

Belki Genel Kurulda, «Başkan, niçin çıkardın, ni
çin bir milletvekilini bu şekilde tekdir ederek dışarı 
attın?» diye bir tartışma açılabilir; bu uzun sürelbilir, 
olaylara sebep oialbilir. Onun için, bir milletvekilinin 
kürsüden indirilip, Genel Kurul salonundan çıkarıl
masının, Genel Kurulun oyu ile yapılmasını teklif edi
yoruz. Bu bakımdan, bu maddenin de yeniden gözden 
geçirilmek üzere Komisyonca geri alınmasını, - bilaha-
ra önergemizi takdüm edeceğiz - o önergeyle birlikte 
görüşülmesini daha uygun buluyoruz. 

Bunu bu şekilde düzenlersek, Mecliste Başkanın 
tutumunun tartışılmasına artık lüzum kalmaz; Genel 
Kurul onamıştır, o milletvekili çıkarılmıştır ve bu su
retle tartışma kapanmış olur; ama bu şekilde kalbul 
edilirse, Başkanın tutumu, uzun süre tekrar tartışmaya 
meydan verecektir. Bu şekilde bir düzenleme için, bu
nun, Komisyonca geri alınmasını teklif ediyoruz. 
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Esaseb "6ir hususu da açıklamak meoburiyetinde-
yim. Biz, diğer parti gruplarını temsil eden birer ar
kadaşımızla birlikte bu maddeleri görüşüyoruz, düz
gün-olanlara aynen iştirak ediyoruz; - sürat kazanmak 
için - fakat bazı hususlarda da müşterek önerge, verü-
yoruz. Nitekim, üç tane önerge verdik, hemen kaibul 
edildi rahatlıkla; bugün bu iş hızlanmış bulunuyor. 

Biz, bu maddeye kadar gruplar olarak görüşme 
yapamadık, görüşme yapamayınca müşterek bir öner
ge de düzenleyemedik; üstelik hatayı da görüyoruz. 
Bakıyorum, sözümüz, fiilimiz ve işimliz ayrı olarak, 
görüşmeler sürüp gidiyor. 

Acaba bu görüşmeyi nasıl keseriz diye düşündük, 
on kişi ayağa kalkarsa bitiririz dedik ve Başkana bu 
hususta yardımcı olalım diye gayret ettik; o da olma
dı. Şimdi ise, anlaşmasız şekilde, düzensiz bir gidiş 
var; takdir sizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir önerge var

dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzük Teklifinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

thsan Tomtouş 
Çorum 

Genel Kurulda kaba ve çirkin şekilde konuşan 
milletvekilini Başkan derhal, daha kibar bir dille ko
nuşmaya davet eder. Buna rağmen o kimse aynı üslup
ta konuşmaya devam ederse Başkan kendisini kürsü
den indirebilir ve gerekli görürse o birleşimden tama
men çıkarabilir. 

Gerekçe: 
Gerek terminoloji ve gerekse gramer bakımından 

düzeltme yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon katılı
yor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılamıyoruz efen
dim. 

Bu maddeyi geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 69 uncu madde, önerge ile 
beraber komisyona iade edilmiştir. 

• 70 inci maddeyi okutuyorum: 
Gürültü ve kavga 
MADDE 70. — Başkan, görüşmeler sırasında gü

rültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzenini 
kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya ara ve
receğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; 
buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturu
ma en çök bir saat ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kav
gaya son verilemiyorsa, Başkan birleşimi kapatır. 

BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
Sayın Bahadır söz 'istiyor musunuz efendim? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Hayır efendim, 

istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, kürsüye buyurun efen
dim. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu maddede ara vermeden önce 
«Başkanın ayağa kalkması» hükmü getiriliyor. Niye 
acaba?'. 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Boyunu göster
mek için. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Acaba?.. Yoksa, 
ayağa kalkınca daha mı etkili oluyor? Etki orası; etki 
kürsünün üstünlüğü; yoksa, Başkanın ayağa kalkması 
veya oturarak «kapatacağım» ihtarını söylemesinin 
arasında hiçbir fark yoktur. Bilemedim ve sırf bunu 
sormak için huzurlarınıza geldim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?. Yök. 
Önerge... 
(DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından 10 millet

vekili ayağa kalktı) 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, yoklama isteminde bulunan arkadaşlar: 

Sayın Bahadır, Sayın Vural Arıkan, Sayın Yıldırır, Sa
yın Sarp, Sayın Elgin, Sayın Şentürk, Sayın Sökmen -
oğlu, Sayın Gülez, Sayın Karakaş, Sayın Altay. 
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III. — YOKLAMA (Devam) 

BAŞKAN — Ad Okunmak- suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

ı(YiolkTama yapılkh) 
BAŞKAN —r Sayın üyeler, toplantı yetersayımız 

yoktur. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-

lu'nun, teokratik devlet kurma heveslilerinin faaliyet
leri hakkında Millî Güvenlik Kurulu tarafından ha-
zıranan rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı cevabı (7/1514) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Humeyni rejimi heveslilerinin, dışarıdan tahrikleri, 

bölücü yıkıcı olayların mecrasını değiştirip Cumhu
riyeti tehdit eder mahiyet arz etmesi karşısında, Millî 
Güvenlik Kurulunun teokratik devlet heveslilerini or
taya çıkarmak için hazırladığı rapor hakkında aşağı
daki sorularımın Başbakan Sayın Turgut Özal tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
laletinizi saygı ile arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Çalışma süremizde ara vermeye elverişli olmadığın
dan, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek ve 26 Şubat 1987 Perşembe günü saat 
14.30*da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.42 

hakkında, T.B.M.M. ve üyelerine gizli bir celse ile 
bilgi vermeyi düşünüyor musunuz? Bir önlem alacak 
mısınız? 

T.C. 
Sayı: 00348 25 . 2 . 1987 

Devlet Bakanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 20.1.1987 tarih ve 7-1514-7584-30194 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınız ekinde yer alan, Hatay Milletvekili 

Sayın Murat Sökmenoğlu'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği irtica konusundaki yazılı soru önergesin
de, cevaplanmasını istediği hususlar 20.1.1987 tarihin
de, SHP Grubunca verilen Meclis araştırması öner
gesi hakkında Hükümet adına yapılan konuşmada 
genişçe izah edildiği gibi, bu konuşma metninin bir 
nüshası ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
SHP Grubunca verilen Meclis araştırması öner

gesi hakkında Hükümet adına konuşmama başlama
dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

. Araştırma önergesinde, özetle, irticaî faaliyetlerin 
arttığı ve bir rejim meselesi haline geldiği konusun
da bazı iddialarda bulunulduktan sonra, Meclisin ko
nuya el koyarak bu eylemlerin iç ve dış kaynaklarını 
araştırması ve tedbirler tespit etmesi istenmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Son bir aylık dönemde, memleketimizde birdenbi

re bir irtica kampanyası başlatılmıştır. Malum türban 
I tartışması, bir anda irtica yaygarası haline gelmiş, ora-

1. Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden ve Cumhu
riyet yerine teokratik bir devlet kurma heveslilerinin 
faaliyetleri hakkında Millî Güvenlik Kurulunda gö
rüşülen ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğince hazırlanması kararlaştırılan raporun mahiyeti 
nedir?.. 

Demokrasiler inkıtaa uğradığında yegâne suçlanan 
yer olan eşsiz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri daha, ne kadar süre memleket me
selelerini basından duyacaklardır? 

2. Sözkonusu raporun gerektirdiği meselelerde 
ne gibi tedbir alınmıştır? Devletin güçleri harekete 
geçmiş midir? Teokratik devlet hayali ile yaşayan
lara ne yapılmıştır? 

3. Cumhuriyetimizin bekası ve demokrasimizin 
devamını alakadar eden bölücü, yıkıcı güçlerle birle
şen Humeyni tehlikesinin boyutları ve aldığı tedbirler 

»•», ,mtm • * « 
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dan lâik Cumhuriyetin yıkılması tehdidi, rejim buh
ranı ve nihayet Cumhurbaşkanına ve Hükümete mek
tup verilmesi iddiasına kadar olaylar büyütülmüştür. 
Bütün bu olan biteni, tabiî seyri içinde meydana gel
miş hadiseler olarak kabul etmek elbette mümkün 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her türlü tehdide 
karşı korunması ve gerekli tedbirlerin derhal alınması 
için geliştirilmiş bir istihbarat ve güvenlik ağı vardır. 
Bu mekanizma, çeşitli devlet kuruluşlarının, günlük, 
haftalık ve aylık değerlendirme raporları ile munta
zaman çalışır ve olaylar takip edilir. 

Buna ilave olarak, Anayasamızın 118 inci mad
desine göre, Millî Güvenlik Kurulu her ay toplanarak 
millî güvenliğimiz ile ilgili meseleleri görüşür. Bu top
lantılardaki olağan gündem, Marksist - Leninist, irti
caî ve bölücü faaliyetleri de ihtiva eder. Ayrıca, za
man zaman araştırma raporları düzenlenir. 

20 Haziran 1986 tarihinde yapılan Millî Güvenlik 
Kurulu toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanı, irticaî 
faaliyetler konusunda bir değerlendirme yapılarak, 
Kurulun bundan sonraki toplantısına takdimini iste
mişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanının direktiflerine göre 
MİT Müsteşarlığı tarafından irticaî faaliyetlerle ilgili 
bir değerlendirme, 25 Temmuz 1986 günü yapılan 
Millî Güvenlik Kurulu toplantısında e\r alınmış ve 
Hükümetçe Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liğinin koordinatörlüğünde teşkil edilecek bir komis
yonun, «İrticaî faaliyetlere karşı alınması gereken ted
birler»! tespit etmek üzere bir rapor hazırlayarak Ku
rula getirilmesi kararlaştırılmıştır. * 

Millî Güvenlik Kurulunun bu kararı, Başbakanlı
ğın onayı ile uygulamaya konarak, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğünden Ge
nelkurmay İstihbarat Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Dışiş
leri Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı ve Diyanet 
işleri Başkanlığı yetkililerinden meydana gelen bir 
üst komisyon kurulmuş ve çalışmalarını tamamlayarak 
sözkonusu rapor hazırlanmıştır. 

Bu rapor, Millî Güvenlik Kurulunun 27 Aralık 
1986 tarihli toplantısında görüşülmüş ve tasvip edilen 
tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır. Görülece
ği gibi, Hükümetin ve normal usullerin dışında hazır
lanmış bir rapor bahis konusu değildir. 

j Raporda özetle şu hususlara yer verilmektedir: 
j — Anayasa ve kanunlardaki lâiklik hakkındaki 

hükümlerle başlıca iki maksadın gerçekleşmesi isten
miştir : 

1. Türkiye Cumhuriyetinin temel ve esas nitelik
lerinden biri olan lâikliğin her hal.ve şartta devam 
ettirilmesi ve korunmasıdır. 

2. Kişilerin din ve vicdan hürriyetlerinin temel 
hak ve hürriyetlerden olduğu, Anayasanın ve kanun
ların teminatı altında bulunduğu ve korunduğu key
fiyetidir. 

— İrtica, genel olarak, «geri dönme, yapılan bir 
yeniliği istemeyerek eskiye dönmeyi isteme» şeklinde 
açıklanmakta; ayrıca, mevcut düzeni yıkarak, yerine 
teokratik düzen kurma manasında kullanılmaktadır. 

— İrticaî çalışmalar, dün olduğu gibi, bugün de 
vardır ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığına 'paralel 
olarak gelecekte de olacaktır. 

— Özellikle yurt dışında teşkilatlanan irticaî odak
lar, kitleleri tahrik ve teşvik etmektedirler. 

— İrtica konusunda üzerinde titizlikle durulması 
gerekli husus, günümüzdeki irtica kaynağının, dinî 
görevini yerine getiren vatandaşların inanç ve ibadet
lerinde değil; dini şahsî menfaatlerine alet ederek 
toplumu yönlendiren kimselerin faaliyetlerinde aran
ması gerektiğidir. 

— Tedbirler alınmaktadır ve ilave tedbirler de 
gerektiğinde alınmalıdır. Fakat, alınacak tedbirlerin 
dindar halk kitlelerine menfî şekilde tesir etmeme
sine, devletin lâikliğinin dine karşı olmadığı fikrinin 
açık bir şekilde ortaya konularak, devlete ve rejime 
küskün bir kitle meydana getirilmemesine itina edil
melidir. 

— Netice olarak, irticaî faaliyetlerin henüz dev
letin siyasî, kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını et
kili şekilde tehdit edecek bir güce ulaşmadığı değer
lendirilmektedir, denilerek lüzumlu tedbirlerin alınma 
zaruretine işaret edilmektedir. 

— Nihayet, devlete bağlı dinlar vatandaşlarda, 
devletin dine karşı olduğu intibaını oluşturmamak ve 
yurt içindeki irticaî unsurların bunun istismarını ya
parak daha fazla güçlenmesine meydan vermemek» 
gerektiği tespit edilmiştir. 

Şurasını hemen ifade edelim ki, rapordaki bu teş
his ve tespitlere aynen iştirak ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Son olarak hazırlanan iki güvenlik raporundan 

bazı tespitleri aktararak sözlerime devam etmek isti
yorum. 
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«Bugün için PKK'nın Güneydoğu'd,*, bir ölçüde 
de TKP/M-L Partizan'ın Tunceli ve çevresinde yü
rüttüğü şiddet eylemleri dışında, Türkiye'nin iç güven
liğini tehdit edecek nitelikte yaygınlık kazanabilecek 
terör vasatı ve organize unsurları oluşmuş bulunma
maktadır. Eylül 1980 üzerinden geçen altı sene içeri
sinde meydana gelen olayların grafiği de, bu duru
mu teyit etmektedir. 

Bununla beraber, Türkiye'de gecikmeksizin akse
den 1968 Avrupa öğrenci hareketlerinin, ülkemizde 
silahlı mücadele taraftarı örgütlenmelerin kurulma
sına vasat hazırladığı bilinmektedir. Bu itibarla, top
lumun en dinamik gücünü oluşturan gençliğin, baş
langıçta belirli taleplerinden kaynaklanan muhalefet 
göstergesi teşebbüslerinin, dış etkenlerin de devreye 
girmesi ile zaman içerisinde karakter değişikliğine uğ
raması öğrenci sorunlarına önem ve ciddiyet kazan
dıran bir mahiyet taşımaktadır. 

İçerisinde bulunan şartların da tesiriyle, 12 Eylül 
sonrası öğrenci kesimine hâkim olan sessizlik, der
nek kurma müsaadesi ile hareketliliğe dönüşmüştür. 
Bilahara aşırı solun yönlendirmesiyle Kasım 1986 içe
risinde YÖK Kanunu aleyhine yürütülen faaliyetler; 
İstanbul ve izmir'den Ankara'ya yürüyüş, bildiri da
ğıtılması, protesto telgrafları, üniversiteye çelenk ko
nulması, imza kampanyası, yemek boykotu ve nihayet 
açlık grevi gibi bir dizi eylemlerin gerçekleşmesine yol 
açmıştır. (SHP'nin bazı teşkilatları da maalesef bu 
eylemleri teşvik etmiştir.) 

Bu hareketler dinamizmini kaybetmeden, bu defa 
türban konusundaki tepkiler, öğrenci hareketlerinde 
ikinci bir cephenin açılmasına sebep olmuştur. Böyle
ce maksatları farklı her iki hareket, hedef ve men
faat birliği saikiyle sessiz bir anlaşma ve dayanışma 
görüntüsü vermektedir. 

Marksist - Leninist ve terörist kesimin, türban ko
nusundan kaynaklanan faaliyetlere gösterdiği suskun
luğun tek bir hedefi olduğu düşünülmektedir. O da, 
1980 öncesi olduğu gibi karşıt gruplarla zıtlaşma yap
madan, iktidarın yıpratılmasının, iç güvenlik ve hu
zur ortamının sarsılmasının, neticede sağ : sol muha
lefet cephesinin yaygınlık kazanmasının denenmesidir. 

(Nitekim, ideolojik saikle olmasa da, iktidarın yıp-
ratılmasına müteveccih müşterek hareketi, bu araş
tırma önergesi münasebetiyle de maalesef bugün mü
şahede etmekteyiz.) 

Federal Almanya'da TKP'nin yan kuruluşu FÎDEF 
ile AMGT (Avrupa Millî Görüş Teşkilatı) nın işbir
liği doğrultusunda temas kurmaları, türban yasağı ile 
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ilgili boykotun, İstanbul Üniversitesinde TKP/İleri 
mensubu öğrencilerce yönlendirilmesi ve TKP/PKK' 
nin müşterek bildirilerinde bu temayüllerin görülmesi; 
hareketlerin ve olayların çok yönlü tahlillerini zorun
lu kılmakta olup, bu meyanda bazı «provokatif» mak
satlı eylemlere karşı güvenlik kuvvetlerinin dikkatli 
olması gerekli görülmektedir» denmektedir. 

Diğer taraftan, son zamanlarda bazı yayınlarla ir-
'tioaı kıoaıuısiu işlenirken, özJd'JK'Jkll's dtevfîeıtm g'özei'im ve 
denetimi altında yapılan faaliyetlerin ele alınıp bun
ların istismar edilmesi, aslında devlet ile vatandaş 
arasındaki bağın zayıflaması ve devlete küskünlerin 
çoğalmasına yönelik bir faaliyet olarak görülmekte
dir. 

İrtica konusunu devamlı. olarak gündeme getiren 
bazı çevreler, her dinî hareketi irtica olarak vasıflan
dırmakta ve devlet imkânları ile bu faaliyetlerin des
teklendiğini iddia ederek laikliğin elden gittiği pro
pagandasını işlemektedirler. 

Ülkemiz ne zaman iç huzura kavuşsa, ne zaman 
ekonomik gelişme hızlansa, içte ve dışta irtica olayı, 
günün konusu olarak ortaya çıkarılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
İnsan haklarına saygılı ve demokratik rejimle yö

netilen ülkelerde, en önemli ilkelerden birisi de lâik
lik ilkesidir. Lâiklik, devletimizin de temel ilkelerin
den biridir. Bu ilkenin tabiî neticesi ise, devlet idare
sinde dinî kaidelere uyma zaruretinin bulunmaması
dır. Bunun yanında, devletin de fertlerin dinî inanç 
ve kanaatlerine saygılı olması, bunları baskı altına al
maması, devletçe fertlere tam bir din ve vicdan hür
riyeti tanınmış olması gerekir. 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Teş
kilatının kabul ettiği ve Türkiye'nin de imzaladığı «İn
san Hakları Evrensel Beyannamesi» nin 18 inci mad
desinde; «Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine 
hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek 
hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya top
luca; açık veya özel surette eğitim, öğretim, tatbikat, 
ibadet ve ayinlerle açıklama hürriyetini gerektirir» 
hükmü yer almıştır. 

Anayasamızın başlangıç bölümü ile ?, 14, 24, 25, 
26, 69, 136, 174 üncü maddeleri; Türk Ceza Kanunu
mun 163, 175 ve 178 inci madkfeteri; 61'87, 2820, 2908 
ve 1739 sayılı kanunlar laiklik konusuyla ilgili hü
kümler ihtiva etmektedir. 

Cumhuriyetimizin kumcusu Büyük Atatürk'ün, la
iklik, din ve vicdan hürriyeti konularındaki- fikirleri 
de bilinmektedir. Sadece bir tanesine işaret edelim : 
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«Lâiklik sadece din ve dünya işlerinin birbirlerinden 
ayrılması demek değildir. Bütün Vatandaşların vicdan, 
ibadet ve din hürriyetini tekeffül etmektir.» 

Şu hususu üstüne basa basa yüksek huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum: Hükümetimiz, «İnsan hakları
na saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cum
huriyetini», bu nitelikleriyle benimsemiş; geliştirmeyi 
ve yüceltmeyi kendisine esas hedef ittihaz etmiştir. 

Atatürkçüyüz, lâikiz, lâiklikten yanayız. Lâik dev
let anlayışından asla taviz vermeyiz. Bundan kimse
nin şüphesi olmamalıdır. 

Hükümet Programımızda da belirdiğimiz gibi, lâ
ikliği, manevî değerlerin korunmasjnda, vicdan, dinî 
inanç ve ibadet hürriyetinin uygulanmasında ve dinî 
kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı unsur olarak anla
mıyoruz. Nitekim, Anayasamız da b.ı şekilde düzen
lenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Araştırma önergesindeki bazı iddialara da temas 

etmek istiyorum. 

Anayasanın 24 üncü maddesinde yer alan din kül
türü ve ahlak öğretiminden yanayız ve önergedeki id
dialara hiçbir şekilde iştirak etmiyoruz. Bizzat Ata
türk'ün bu konudaki direktiflerini burada hatırlatmak 
sanıyorum faydalı olacaktır. Şöyle demektedir : Bizde 
ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ah-
kâımuıı müfesaviyen öğrenimleye m'edburuz. Her ferlt 
dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muh
taçtır; orası da mekteptir.» Görüldüğü gibi Atatürk, 
toplumumuzun istisnasız bütün fertleri için dinimizi 
öğrenmenin önemine işaret etmiş, bunun nerede ya
pılması gerektiğini de göstermiştir. Okullarda yapıla
cak din öğretimini, millî birliğimizin, dinî bütünlüğü
müzün gereği saymış, tek tip eğitimin çözümü olarak 
görmüştür. Bu bakımdan, önerge sahibi değerli arka
daşlarımızın 1982 Anayasası ile din kültürü ve ahlak 

" öğretiminin mecburî olarak uygulanması olayını, «eği
tim birliğinden söz edilemez duruma gelinmiştir» şek
linde değerlendirmelerine Hükümet olarak katılmamız 
mümkün.değildir. Aksine, bu uygulama ile eğitim bir
liği sağlanmış, bir kısım gençlerimiz sınıflarda din kül
türü ve ahlak derslerini takip ederken, diğerlerinin on
lardan ayrılmaları önlenmiş, dini öğrenen - öğrenme
yen ayrımı ortadan kaldırılmış, dinli - dinsiz tartış
maları sona erdirilmiştir. Bu itibarla, okullardaki mec
burî din eğitimi uygulamasını gerçekleştirenleri, başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu vesile ile 
bir kere daha şükranla anıyor, aynı duyguların büyük 

milletimizce de paylaşıldığına olan inancımızı belirt
mek istiyorum. 

Diğer taraftan, değerli arkadaşlarımızın önergele
rinde yer alan «Atatürk ve lâiklik aleyhtarı, teokrasi 
ve şeriat yanlısı, ümmetçi bir eğitimle onbinlerce gen
cin beyinleri yıkanmaktadır» iddiasına katılmamız da 
imkânsızdır. Hükümetimiz, din eğitimi uygulamasın
da köklü değişiklikler yapmış, yeni model ve statüler 
ortaya koymuş değildir. 1946'lardan bu yana varlığını 
devam ettiren din eğitimi kurumları, hemen hemen 
aynı program ve kadroları ile bugün de vardır. Genel 
olarak bazı çevrelerce bu kurumların mevcudiyetinden 
duyulan rahatsızlığın faturasını ANAP iktidarına kes
meye- kimsenin hakkı yoktur. Birer Cumhuriyet mü
essesesi durumunda bulunan ve her hafta göndere çe
kilen ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde İstiklâl Marşı
mız okunarak derslere başlanan din eğitimi kurum
larımızı ve bu kuruluşlarda görev yapan Cumhuri
yet kadrolarını, diğer ortaöğretim kurun,larında aynı 
görevi yürüten öğretmenleri ve nihayet 55 bin cami
de, devletine bağlı, vazife ifa eden din adamlarını ka
muoyu önünde karalamaya, bu suretle amme vicda
nında yaralar açmaya kimsenin hakkı olmamalıdır. 
Din adamlarımıza güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Önergede yer alan, «lâiklik karşıtı güçlerin Dev

let organlarında ^adrolaşmakta olduklarını belirleyen 
göstergeler bulunduğu» iddiası da, bütün devlet me
murlarını töhmet altında bırakan, son derece üzücü ve 
talihsiz bir ifadedir. Devletin üst yönetim kadrosu 
içerisinde Cumhuriyet ilkeleri dışında faaliyette bulu
nan tek kişi dahi gösterilemez. Müphem ifadelerle 
dürüst ve vatansever devlet memurlarını bu şekildeki 
mücerret iddialarla küstürmek kimseye bir şey kazan
dırmayacaktır. 

- Muhterem milletvekilleri, 
Diğer iddiaları tek tek cevaplandıracak zamanımız 

yok. Ancak insaf sahiplerine, ellerini, saplantısız, pe
şin hükümsüz hür vicdanlarına koyarak şu sualleri
mizi cevaplandırmalarını rica ediyorum : 
~ — Hangi hareketlerimizle irticaya destek olduk? 
Hangi irticaî faaliyete göz yumduk? 

— Yıllardır bu memlekette irticaî faaliyetler yok
tu da, biz mi çıkardık? 

— Bu kadar kurs, yurt, pansiyon üç senede mi 
açıldı? 

— Falanca kişi lâikliğe aykırı vaazlarına bizim 
dönemimizde mi başladı? 

— Filanca dinî grup, tarikat, örgüt üç yıl önce 
yoktu da, bu dönemde mi kurulup faaliyete geçti? 
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Muhterem milletvekilleri, 
Bütün bu mülahazaların ışığında özetle şu husus

ları belirtmek isteriz: 
irtica bugün için ciddî bir tehlike değildir. Fakat 

potansiyel bir irtica tehlikesi vardır ve katî şekilde 
kontrol altındadır. Türkiye'de irticaî faaliyetler art
mayacaktır. Heveslileri varsa, Türkiye'nin kanunları 
ve güvenlik kuvvetleri bunlarla başa çıkabilecek ka
pasitedir. 

Açıkça ifade edelim ki, devletin düzenini dinî kai
delere dayandırmak isteyenlere müsaade etmeyiz. 

İrtica ile dinî inançları da iyi ayırdetmek lazım
dır. Beyaz nerede biter, siyah nerede başlar, bunu iyi 
tefrik edemezsek, maşerî vicdanı zedeleriz. Lâikliğin 
dinsizlik olarak gösterilmesi, irticaî hareketlerin ilk 
basamağı ve en önemli dayanağıdır. Eğer lâiklik ile 
din düşmanlığı arasındaki sınırı iyi koyamazsak, an
cak irticaî unsurların emellerine alet oluruz. 

Türkiye, modern, lâik bir ülkedir. Sayın Başbaka
nımızın her zaman ifade ettiği gibi, «Türkiye'yi ileri, 
modern bir ülke yapmaya azmettik». Bu, Hükümet 
Programında da ifade ettiğimiz siyasî iktidarımızın 
temel sloganıdır. İrtica geriye dönüş demektir. Tür
kiye'yi bulunduğu gelişme, kalkınma ve modernleş
me yolundan geriye döndürmeye kimsenin gücü yet
meyecektir. 

Türkiye, kara bir ülke değildir. Olmayacaktır da... 
Türkiye apak, bembeyaz bir ülkedir. Ve bu aklığı, 
beyazlığı sonuna kadar devam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'mizde son zamanlarda oynanan oyunu iyi 

teşhis ve tespit etmek lazımdır. Gittikçe gelişen, bü
yüyen, ilerleyen Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak 
isteyenler vardır. 

irtica tartışmalarının kısmen de olsa dış odaklar
dan kaynaklandığına şüphe yoktur. Tarih boyunca 
Türkiye'nin bazı iç meselelerini kendi siyasî menfaat
leri için şu veya bu istikamette istismar etmek iste
yen, bu gelişmelere kendi doğrultusunda yön vermek 
için gayret sarf eden dış güçler olmuştur. Şimdi de, 
Türkiye'deki irtica tartışmalarının arkasında bazı ya
bancı unsurların da bulunduğunu teşhis etmek zor 
değildir. 

Bunları iki grupta mütalaa etmek isabetli olur. Bi
rincisi, kendi dinî veya siyasî akidelerini yaymak 
için Türkiye dahilinde faaliyet gösteren yabancı un
surlardır. Bunlara cevabımız şudur: Biz nasıl başka 
ülkelerin iç işlerine karışmamaya itina ediyorsak, dev
letler hukukunun bu temel ilkesini nasıl titizlikle uy-

guluyorsak, başkalarının da bizim içişlerimize karış
mamasına aynı derecede dikkat gösteririz ve bütün 
devletlerden bu konuda aynı dikkati bekleriz. 

Her ülke kendi rejimini ve anayasal düzenini ken
disi tayin eder. Biz farklı rejimlere sahip, farklı ide
olojileri veya inançları temsil eden ülkeler arasında 
karşılıklı menfaate dayanan iyi münasebetler tesis 
edilebileceğine ve işbirliği sağlanabileceğine inanmışız
dır ve bu düşüncemiz şimdiye kadarki dış münasebet
lerimizin tanziminde takip ettiğimiz temel yaklaşımı 
teşkil etmiştir. Bir kere daha ifade-edelim, Türkiye 
ile gerçek dostluk ve işbirliği arzu eden ülkeler, içiş
lerine karışmamak ilkesine saygı göstermenin bu dost
luğun en temel icabı olduğunu idrak etmelidirler. Esa
sen ikili resmî temaslarımızda sözünü ettiğim ülkele
rin hepsi bu ilkeye saygılı olduklarını bize ifade et
mektedirler. Kamuoyuna yapılan resmî beyanların ve 
açıklamaların bize ifade edilen bu resmî görüşlerle 
uyum içinde olmasını beklememiz tabiîdir. Ancak, be
yanları değerlendirirken gerçekte ne söylendiğini araş
tırmaya, davranışlarımızı ve tepkilerimizi soğukkanlı 
ve akılcı şekilde ifade etmeye dikkat ediyoruz. 

Diğer bazı dış çevreler ise, konusu ve muhtevası 
ne olursa olsun, her fırsatta Türkiye aleyhine faa
liyette bulunmayı ve istismar (konusu. yapabilecekleri 
her vesileyi kendi siyasî maksatları için kullanmayı 
âdet edinmiş olanlardır. Bunlar bir gün insan hakları 
konularını, diğer bir gün etnik meseleleri, başka bir 
zaman da dinî konuları istismar etmeye çalışırlar. 
Türkiye aleyhine kullanamayacakları konu, işbirliği 
yapamayacakları grup yoktur. Onlar için Türkiye'ye 
zarar verecek, Türkiye'nin menfaatlerini zedeleyecek 
her konu mubahtır. Bunlara da cevabımız şudur: 
Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin sonunda hüsrana 
uğramaları kaçınılmazdır. Geçmişte de böyle olmuş
tur, gelecekte de böyle olacaktır. 

Bir de demokrasi ve insan hakları etiketi altında 
bu gibi yıkıcı, bölücü cereyanların topraklarında fi
lizlenmesine, örgütlenmesine ve faaliyet göstermesi
ne müsamaha edenler var. 

Kendi ülkelerinde kamu düzeninin korunmasına 
titizlik gösterirken, başka ülkelerin, hatta dost ve müt
tefik ülkelerin kamu düzenlerini tahribe yönelik faa
liyetler karşısında sessiz kalmak ve hatta bu faaliyet
leri demokrasi etiketi altında müsamaha ile karşıla
mak Batı sisteminin temel felsefesi ile çelişen bir çif-. 
te standart uygulamaktır. Biz, dost ülkelerden bu ko
nuda daha hassas bir davranış bekliyoruz ve bunu 
dostluğun bir icabı sayıyoruz. 
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Muhterem milletvekilleri, J 
Bir defa daha tekrarlayalım; Türk Devleti laik 

bir Devlettir. Ancak Türk Milleti, Türk halkı, büyük 
çoğunluğu ile müslümandır. trticaya karşı olduğumu
zu her zaman söyledik ama irtica maskesiyle, bu 
memlekette inananların vicdanlarına da gölge düşür- I 
meyiz, irtica bahanesiyle, müslüman Türk halkının 
inanışları üzerine ambargo koydurmayız. Herkes bu 
ülkede inanmaya ve inancını yaşamaya devam edecek
tir. Samimî, inanan insandan, müslümandan kimseye 
bir kötülük gelmez. Çok söylenmiştir, biz de tekrar
layalım : Bu memlekette her inanan göğsünü" gere ge
re «Elhamdülillah, ben müslümanım» diyebilmelidir. 

Bu olayların içteki tahrikçileri ile dıştaki tertipçi-
leri bilsinler iki, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle, mil
letiyle bölünmez bir bütün 'hallinde, birlik ve beraber
lik içinde kalkınmasına, 'büyümesine devam edecek
tir. Bunun için de gerekli her türlü tedbiri almaktan 
çekinmeyiz. Huzurumuzu bozamayacaklardır. Devle
timiz güçlüdür. Hükümdüm iz ve siyasî iktidarımız I 
Türkiye'nin meselelerine hâkimdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Son bir aydır Türk kamu oyunu meşgul eden 

meselelere bakınız. Katiyen küçümseyerek söylemi
yorum, tehlike varsa tedbir elbette alırız. Ancak, yir
minci asrın son çeyreğinde, 1987 yılında, herkes 'bil
gisayarlar, uzay araştırmaları ile uğraşırken, bizim 
memleketimize reva görülen türban tartışması olmuş
tur. Bunu normal görüyor musunuz? Bu tartışmaların 
halkımızı sıktığını usandırdığını, bıktırdığını fark et- | 
miyor muyuz? I 

Türkiye'nin temel meseleleri vardır. Bir taraftan, 
Batıya yetişelim muasır medeniyet çizgisine gelelim, 
diyoruz; bir taraftan da türbanla uğraşıyoruz. Bu şe
kilde Türkiye'nin hangi meseleleri halledilebilecek
tir? 

Sayın Başbakanımızın dediği gibi, milletimiz bü
tün olan bitenleri, mazlum bir sessizlik içinde, sabırla, I 
tevekkülle takip ediyor. Ancak, bunları çok iyi biliyor, 
anlıyor ve her zaman olduğu gibi en doğru kararı ve- I 
riyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Anavatan Partisi olarak, 'kuruluşumuzdan, ve ikti

dara gelişimizden itibaren, hep kavgasız, barış, huzur I 
ve sevgi dolu bir Türkiye için gayret gösterdik. Ana 
misyonumuz, daima yaraları sarmak, birlik ve bera
berliği sağlamak ve birleştirmektir. Hiçbir zaman ayı
rımcı olma'dık. | 
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Biz, hangi konuda olursa olsun kavgadan yana 
değiliz; hiçbir zaman da olmayacağız. Türkiye'nin 
meselelerinin bir 'hoşgörü ortamı içerisinde halledile
bileceğine samimiyetle inanıyoruz. 

Demokrasinin temel unsurlarından birisi ve en 
önemlisi, cemiyette müsamaha ve saygının yerleşme
ğidir." Bu inancı yürekten benimsediğimiz; peşin hü
kümleri, saplantıları, özellikle bilgili ve daima haklı 
görünme tutkusunu terket'tiğiımiz takdirde, demokra
simiz ve siyasî rejimimiz dana da güçlenecek böylece 
özlemini çektiğimiz seviyeye erişecektir. 

Üç senede demokraside çok mesafe aldık. Ancak, 
akılcı, zigzag yapmayan bir politika ile batılı demok
rasiye, insan haklarına, demokratik ve siyasî anla
yışa gelmek mümkündür. Batılı ülkeler- de, ancak bir 
mücadeleden sonra o noktaya gelebilmişlerdir. Şunu 
hemen ifade edelim ki, demokrasi olmayan yerde çağ
daşlık olmaz. Eski monarkların şatolarında da, mo
dern dukaların akşam kültelerinde de çağdaşlık ol
maz. Batılı olma özlemi içinde isek, meseleyi batılı 
ölçüler içinde düşünüyorsak, aynı ölçüleri bu memle
kette de kullanmamız lazımdır. Çifte standartlar uy
gulayarak bir yere varmak mümkün değildir. 

Biz iktidara sadece ekonomik meseleleri çözmek 
için gelmedik. Biz, Türkiye'yi ileri, modern, demok
ratik, demokrasiye gerçekten inanmış bir ülke haline 
getirmeye çalışıyoruz. 

ithamlardan ürkmeyiz, yolumuzu da bu şekilde 
şaşırmayız. Hak bildiğimiz yoldan ayrılmayız. 

Değerli milletvekilleri, 
Memleketimizde çeşitli şekillerde düşünen, inanan, 

yaşayan, birbirinden farklı birçok' insan var. Dindar 
olanlar var, inançlı fakat fazla dindar olmayanlar 
var modern hayata da'ha fazla 'intibak dtmiş olanlar 
var. Biz bu insanlar arasında ayırım yapılmasına ve 
bunların birbirinden kopmasına taraftar değiliz. Devlet 
nizamını ve kaidelerini bozmadan, genel bir hoşgörü 
içerisinde, herkesin inancına saygı göstererek, insan
ları severek, birbirimize yaklaşarak, değişik inanç ve 
düşüncedeki insanların bir arada sevgi, saygı ve mü
samaha ile kaynaşabileceğine inanarak millî birlik ve 
beraberliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz. Zaten 
demokrasi de, bir çokseslilik rejimi değil midir? 

Bizim politikamızın temelinde insan sevgisi var
dır, inançlara saygı vardır, müsamaha vardır. De
mokrasi içerisinde zıtlaşmalardan değil, uzlaşmadan 
ve birleşmeden yanayız. 

Her zaman söyledik; inancıları ne olursa olsun, bi
zim için insanlar önemlidir, insanlarımızın inanışları 
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ne olursa olsun, aralarındaki farklılıklardan doğan 
problemleri asgarîye indirmeye, birbirlerine yaklaş
tırmaya, bir millet olmanın şuuruna eriştirmeye; mem
leketimizi geçmiş 'tecrübelerden istifade edcerk, birlik 
ve beraberlik içinde idare etmeye çalışıyoruz. Bunun 
için iktidar olduk, bunun için vatandaşlarımızdan rey 
aldık. 

Son zamanlarda estirilen havalar, bu birliği boz
maktan başka bir şeye yaramayacaktır. Meydana ge
tirilmek istenen huzursuzluklarla, bir grup insanımı
zın irtica gelecek ve bazı zorlamalara maruz kalacak
lar diye korkuya kapıldığını biliyoruz. Büyük bir kit
lenin de, bu münakaşaların Sonunda kendi inanışları
na müdahale edileceği, mesela başörtülerinin açıla
cağı şeklinde bir endişeleri olduğunu da biliyoruz. 
'Kesin tavrımızı her iki grup için de koyduğumuzu 
söyleyelim; kimsenin inançlarına ve hayat tarzlarına 
müdahale edilmeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devletin kaideleri dinî esaslara dayanmaz. Lâiklik 

prensibi bunu gerektirir. Ancak, konulan bazı kaide
lerin milletin çoğunluğuna çok ters olmamasına, 'bü
yük kitleyi rahatsız etmemesine dikkat etmek lazım
dır. Demokrasinin icabı da budur. 

Türban meselesinin üniversitelerde ele alınışı da 
bu hassas nokta ite ilgilidir. Tabiî olarak üniversite
lerin de bir nizamı, 'intizamı olacaktır. Ama üniversi-. 
'teleri, orta öğretim kurumlarındaki disiplin anlayışı 
içiride mütalaa ederek, sıkı şeklî kaideler koyarsak, 
bir yandan vatandaşın vicdanı rahatsız olur, diğer yan
dan da bozgunculara ve bölücülere fırsat sağlamış olu
ruz. Ayrıca, yeri gelmişken ifade edelim ki, siyasî ik
tidarın ve meclisin sorumluluk sahası dışında bir üni
versite düşünülemez. Bu çarpıklığın da düzeltilmesi 
lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Geliniz bu meseleyi günlük politikanın, siyasî he

sapların dışına çıkaralım. Samimiyetle söylüyorum, 
hükümet olarak biz güvenlik meselelerini siyasî şekil
de mütalaa etmek istemiyoruz. İnanınız ki, uzun va
dede bu hesaplar kimseye fayda sağlamayacak, sade
ce güzel vatanımızda sosyal barışı, huzuru ve birliği 
bozmaya sebep olacaktır. Bu meselelerin 'büyütülerek, 
genişletilerek gündemde tutulması, hiçbir kişiye, gru

ba ve partiye fayda sağlamaz. Kimsenin milleti daha 
fazla rahatsız ve huzursuz etmeye hakkı ve yetkisi de 
yoktur. 

Bunun için araştırma önergesine' hükümet olarak 
ret oyu verilmesini istiyoruz. Kaldı ki, konuşmamın 
başlangıcında da izah ettiğim' gibi, devletin güvenlik 
kuruluşları bu meseleyi gerektiği gibi araştırmış ve 
icap eden tedbirleri tespit etmiştir. Esasen bu tedbir
lerin büyük bir kısmı hükümetin döneminde uygulan' 
maktaydı. 

Netice olarak, konunun siyasî istismarının yapıl
ması yerine, gerektiğinde sadece irticaî faaliyetlerin 
değil, devleti tehdit eden çok daha tehlikdi diğer faa
liyetlerin, yani Marksıis't -. leninist ve bölücü faaliyet
lerin de ele alınmasıyla bir genel görüşjmenin yapıl
masının ve müşterek bir önerge ile konunun gündeme 
getirilmesinin daha isabetli olacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekillerini tekrar saygılarımla selamlı
yorum. 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıçil'in, Ba 
lıkesir İlinde meydana geldiği iddia edilen gerici faa
liyetlere karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut' 
un yazılı cevabı (711541) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanca yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
14.1.1987 

Davut A'bacıgM 
, Balıkesir 

L Balıkesir İlindeki gerici akımlarla ilgili ha
berler günlük gazetelere geçmektedir. 

2. Son günlerde Humeyni'yi öven kasetelerin el
den dolaştığı duyulmaktadır. 

3. Dursunbey İlçesinde tutuklanan 20 kişi Dev
let Güvenlik Mahkemesine sevkedilmiştir. Bu konu
da verilmiş karar var mıdır? 

4. Bazı derneklerin yurtlarında barındırılan öğ
renciler hakkında yöneticilerin öğrencilere ve çevre
ye baskı yaptığı duyulmaktadır. 

5. Bu derneklerin mal varlığı nereden kaynaklan
maktadır? Geniş harcamaların membaı nedir? Alı
nan tedbirleri açıklar mısınız? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25.2.1987 

•Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik. Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 80303 

Konu : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 

lığının 28.1.1987 gün ve 7/1541-7679/30463 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve 'Kararlar Genel Mü
dürlüğünün 2.2.1987 gün ve 18/106-2248/01337 sayılı 
yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başbakanlık tarafından intikal ettirilerek Bakan
lığımızca cevaplandırılması istenilen yazılı soru öner
gesinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan 
cevap aşağıya çıkarılmıştır. j 

1. Balıkesir ilinde meydana gelen irticaî ve dinî ! 
olaylarda sanıklar himaye edilmemişler, akdine, suç 
unsurları ile birlikte tamamı yakalanarak bağımsız 
yargı organlarına sevk edilmişlerdir. 

2. Humeyni'yi öven kasetlerin elden ele dolaştığı 
iddiası gerçek değildir. Güvenlik kuvvetleri uyanık 
ve devlete karşı her çeşit olayın önlenmesinde aza
mî gayret sarf etmektedirler. 

3. Dursunbey ilçesinde faaliyet gösteren Vahdet -
Ül İslam adlı örgüt mensupları yabalanarak hakların
da düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte Dursuribey 
Su'lh Ce^a Mahkemesine sevkedilmişlerdir. Anılan 
mahkeme, 19 sanığı tutuklu olarak İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesine intikal et'tinmiş ve bu mah
kemece sanıkların davaları tutuksuz olarak devam et
mek üzere serbest bırakılmışlardır. 

4. Bazı dernek yurtlarında, yöneticilerin barın
dırılan öğrencilere ve çevreye baskı yaptıklarına dair 
herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. | 
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5. 2908 sayılı Dernekler Kanununun «Dernek-
'lorin Gelirleri» başlıklı 60 inci maddesinde; dernekle
rin gelir kaynakları, 

' a) Üye aidatı, 
b) Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen pi

yango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması 
ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

c) Derneklerin mal varlığından elde edilen ge
lirler, 

d) Bağış ve yardımlar, 

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm
lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
dan ibarettir. 

Derneklerin gerçek ve tüzelkişilerden veya diğer 
kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının iz
ni alınmak ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
nun «Yardım Toplayabilecek Olanlar» başlıklı 3 üncü 
maddesinde «Kamu yararına uygun olarak amaçla
rını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak 
ve kamu hizme'tler'inden bir veya bir kaçını gerçek
leştirmek veya destek olmak üzere kişiler, dernek
ler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve der
giler yardım toplayabilirler» denilmektedir. 

Görüleceği üzere, derneklerin gelir kaynakları, ge
rek Dernekler Kanununda ve gerekse yardım topla
ma kanununda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Dernekler elde ettikleri gelirlerini, Dernekler Ka
nunu hükümleri çerçevesinde tüzüklerinde açıklanan 
pim açlarını gerçekleştirmek üzere sarf etmektedirler. 
Sağlanan bu gelirlerin, kanuna ve tüzüklere aykırı şe
kilde sarfed'ilmesi halinde sorumluları hakkında ge
rekli kanunî işlem yapılmaktadır. 

2908 sayılı Dernekler Kanununun 45, 46 ve 48 inci 
maddelerine göre merkezî yönden İçişleri Bakanlığı, 
'Emniyet Genel Müdürlüğü, mahallî yönden Mülkî 
İdare Amirliklerince, ayrıca konularına göre ilgili ku
rum ve kuruluşlarca devamlı ve müessir bir şekilde de 
denetlenmektedir. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Yıldırım Akbuîut 
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69 UNCU BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ- . 

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç 
politikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim 
ve tüktitimindeki sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad1 

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına, iliş
kin önergesi (10/42) 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve 14 
arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış 
olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu 
sorunları tespit eirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 

iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sioru önergesi {6/789) 



— 2 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin Olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. —'Kırklareli Milletvekili ErolAğâgil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22.— Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaıraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

29. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denteli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 



36. --- Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş- akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

40. —' Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata .ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

42. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku-
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1 tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
I Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 
I 47. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
I lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
I visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
I iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/905) 

48. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
I ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki: arazileri su 

altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
j için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
I işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
I in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve-
I kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/907) 
I 50. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
I A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar-
I dunların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
I ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
I 51. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
I NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş-
I kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/910) 

j 52. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Alman-
j ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-
I kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
I iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
i tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/911) 
I 53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
I in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
I edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, kâ-
I gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

I 54. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
I in, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör 
I olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba-
{ kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

I 55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tıı-
1 ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
I elek'trîiği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala-
I rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip-, 
I 1er bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
I Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 
I ' 56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek-
I trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek-
I trik ihtiiyacının daha uygun şarttorda karşılanabilmesi 



için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştınım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1." — 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, îpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

7. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi:' 27.1.1987) 

8. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 9. ••-• Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı': 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

• 11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983. Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


