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364 
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1. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal' 
m, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine 
Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
ni geri aldığına dair önergesi (2/175, 4/316) 366 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 367 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş ve 16 arkadaşının, Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki Ege sorununun sağlıklı bir çö
züme ulaştırılabilmesi için konuyla ilgili olarak 
bugüne kadarki gelişmeleri ve alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/54) 367 

Sayfa 
V. — KANUN ıTASARI VE TEKLİFLE

RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 368,388 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Mil
letvekili Metin Balibey, Sivas Milletvekili Mus
tafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millet
vekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. 
Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 368:387,388:409 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 409 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 409 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 

in, yurda sokulan kaçak malları yasal göstere
bilmek için naylon fatura düzenledikleri ve al
dıkları 18.5.1982 tarihli gazetelerde belirtilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/1620) 409:410 
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Sayfa 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, 14.12.1980 tarihli gazetelerde, servetlerini 
yurt dışına kaçıranlar hakkında yapıldığı belir
tilen soruşturmaların sonucuna ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1625) 410 

3. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, 9.8.1981 tarihli gazetelerde yer 
aldığı ve paravan bir şirket tarafından adla
rına naylon fatura düzenlendiği iddia edilen 
kuruluşlar hakkında ne gibi işlem yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/1699) 410:411 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Kemerköy Termik Santralı için bugüne ka
dar yapılan ve işin bitirilmesine ka
dar yapılacak olan yatırım miktarına ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türelin yazılı cevabı (7/1709) 411:412 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, istanbul ve Ankara İllerin
deki Beden Terbiyesi ve Spor Müdürlükleriyle 
ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1746) 412:413 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın; Sayıştay denetimine tabi, genel ve 
katma bütçeli idarelerin sermayesinin yarısı 
veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle 
sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde 

Sayfa 
kurulan kurum ve teşebbüslere ilişkin 
(7/1787), Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü 
gelir, gider ve mal saymanlarına ve 1980 -
1986 yıllarında incelenen sayman hesaplarına 
ilişkin (7/1788) Sayıştay tarafından, Sayıştay 
Kanunu gereğince son yedi yıl içinde Meclise 
sunulan raporlara ilişkin (7/1789) soruları ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1787, 
7/1788, 7/1789) 413:420 

7. — Edirne Milletvekili Türkân (Turgut 
Arıkan'ın, 1984 - 1986 yıllarında kanun tasa
rı ve tekliflerinin komisyonlardaki müzakere-
releri sırasında üniversiteler ile meslek kuru
luşları gibi bağımsız kuruluşlardaki uzmanla
rın görüşlerine başvurulup vurulmadığına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/1790) 420:431 

8. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, milletvekillerinin halkla ilişki
ler binasındaki odalarına fare zehiri döktürül-
düğü iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karadu
man'ın yazılı cevabı (7/1791) 432 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1983 seçimlerinden sonra T.B.M.M. 
Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurulara 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1792) 432:433 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, sözleş

meli personel statüsünün ücretlerde meydana getir
diği farklılık ve yarattığı tedirginlik konusunda gün
dem dışı bir konuşma yapıtı. 

30 Mart - 2 Nisan 1987 tarihleri anasında Fas 
Kralhğı'nı resmen ziyaret edecek olan Cumhurbaş
kanı Kenan Evrenini dönüşüne kadar, Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın vekâlet edeceğine; 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bo-
zıer'in dönüşüne kaidar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenefceci'nân; 

Tunus'a giden Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 

kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıma, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin Emiroğlu' 
nun; 

— 364 — 
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Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef- I 
oğlu'nun dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in; 

Fas ve Kenya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İs
kân Babanı İfcmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kay-. 
naklar Bakanı Sudi Türel'in; I 

İtalya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm Baka- j 
nı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Küîıtür ve I 
Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor I 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun; I 

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek olan Ulaş- I 
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in; 

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gide- I 
cek olan Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dö
nüşüne kadar. Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet KanaevE'nin; I 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün: 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Değiştirilme-
ısine İlişkin (2/243); 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşınnesi, Grev ve Lokavt 
Kanununum Değiştirilmesine İlişkin (2/244); 

1475 Sayılı İş Kanununun Değiştirilmesine İliş
kin (2/110): I 

II. — GELEr* 
1 . 4 . 1987 

Yazdı Soru Önergeleri I 
1.' — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

Sayıştay denetimine tabi, genel ve katma bütçeli idare
lerin sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına ka
tılmak suretiyle salbit veya döner sermayeli veya fon 
şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslere ilişkin Türki- | 
ye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru öner- I 
gesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü gelir, gider ve mal 
saymanlarına ve 1980 - 1986 yıllarında incelenen say
man hesaplarına ilişkin Türkiye Büyülk Millet Meclisi I 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.2.1987) | 
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Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi 
(gereğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergeleri reddedlüldi. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul edildi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 arkadaşı
nın, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın için
de bulundukları durumu ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/46) öngö-
rüşmesi tamamlandı; Meclis araştırması açılması red
dedildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Millet Mec
lisi Başkan ve üyelerine Başkan tarafından «Hoşgel-
diniz» denildi. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 
arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğretmen
ler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlem
lerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun 
sorumlularını tespit etmek amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

1 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanılmak üzere birleşüme saat 19.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Samsun 

Cemâl Özbilen Süleyman Yağcıoğlu 

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Sayıştay tarafından, Sayıştay Kanunu gereğince son. 
yeldi yıl içinde Meclise sunulan raporlara ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
1984 - 1986 yıllarında kanun tasarı ve tekliflerinin ko-
misyonlardalki müzakereleri sırasında üniversiteler ile 
meslek kuruluşları gibi bağımsız kuruluşlardaki uz
manların görüşlerine başvurulup vurulimadığına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı so
ru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1987) 

5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, milletvekillerinin halkla üişkiler binasındaki oda-
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larına fare zehiri döktürüldüğü iddiasına ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Baskanındain yazılı sioru 
önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş taritıi : 5.3.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
1983 seçimlerimden sonra T.B.M.M. Dilekçe Komis
yonunla yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - Refahiye İlçesine bağlı Kaçak Köyü mera
sının orman ekim sahasına alındığı iddiasına ilişkin 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER I 

1. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal'ın, 1380 
sayılı Su Ürünleri Kanununun 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Bent Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifini geri aldığına dair önerge- ı 
si (2/175, 4/316) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. I 

Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge 
vardır, okutuyorum : 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve alı
nan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1987) 

EL KURULA SUNUŞLARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13 80 sayılı Su Ürünleri Kanununun 7 inci Mad

desinin Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Bent 
Eklenmesi Hakkında Kanun' Tekifimi; aynı mahi
yette hükümetçe verilmiş olan tasarı kanunlaştığın
dan geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 
BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Komis

yonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanve dli İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü B'irleştaini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'e kadar yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

- m -
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/54) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci ve Mlillet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, Türkiye - Yu
nanistan arasımda ihtilaflı sorunlardan olan ve zamıan 
zaman kriz noktasına yaklaşan Ege sorunları üzerin
de !bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Gerekçe v 
Ülkemiz ile komşumuz ve NATO içindeki müt

tefikimiz Yunanistan arasındaki ilişkiler uzun yıllar
dır gerginliğini korumaktadır. Özellikle Kıbrıs Ba
rış Harekâtından sonra bu ilişkilerle zaman zaman 
kriz noktasına yaklaşan tırmanmalar gözlenmiştir. 

Yunanistan Ege Denizini bir Yunan gölü olarak 
görmekte ve bu yönde dünya kamuoyunu oluştur
makta hertüflü yola başvurmaktadır. 'NATO ve Av
rupa topluluğundaki çıkışları ve Batı ittifakı içindeki 
ülkeler nezdinde yaptığı şantajlarla, Türkiye'nin 
Ege'deki haklarını gölgeleme çabalarını sürdürmek
tedir. ©una mukabil Türkiye uzun yıllar Ege soru
nuna hiç ilgi göstermez olmuştur. Halbuki Ege'de 
Türkiye'nin verilemez hakları vardır. SBu haklar, kıt'a 
sahanlığı hakkı olduğu gibi, NATO içindeki anlaş
malardan ve Bern Anlaşmasından doğan haklardır. 

Ayrıca Lozan Anlaşmasının Yunanistan'a yükle
diği yükümlülükler vardır. Yunanistan'ın bütün bu 
anlaşmalar yokmuş gibi davranması, 12 adayı silah
landırması, en son Meis Adasında Askerî Havaala
nının açılışının yapılması, Ege'nin ihtilaflı sularında 
petrol arama çalışmaları için Kuzey Şirketler Kon
sorsiyumuna izin vermesi ve aramaları fiilen başlat
ması, hiçbir anlaşmayı ve Türkiye'nin haklarını ta
nımadığının açık delilleridir. 

Yunanistan bütün bu girişimleri yaparken, Tür
kiye yıllardır neden susmuştur, haklarımızın savu
nuculuğunu yapmamıştır? 

En son Mart ayındaki krizin doğmasına sebep 
nedir? Türkiye neden ani bir kararla bu suskunluk
tan ıbirden bire sıyrılıp Hora'yı petrol aramak üze
re İEge'nin ihtilaflı sularına çıkarmaya karar vermiş
tir? Sonradan neden bu kararını değiştirmiş ve Ho
ra'yı kendi karasularımızda tutmuştur? 

Acaba Ege krizi Türkiye'nin Avrupa topluluğu
na üyelik için karar verdiği bir sırada, 'bu başvuru
yu engellemek veya Ege'de bu sebeple taviz kopar
mak için 'bilerek mi çıkarılmıştır? 

ABD'nin yardımındaki % 40'a varan kısıntıdan 
rahatsız olan Türkiye'yi ikna etmek için Ege'de bir 
kriz mi yaratılmak istenmiştir? 

Son kriz durdurulmuşa benzemekte ve fakat Ege 
sorunu çözülmemiş olarak ortada durmaktadır. 

Yunanistan ile Türkiye arasında başlatıldığı söy
lenen diyalog için acaba Türkiye tarafından ne ta
vizler verilmiştir veya Yunanistanın maksadı bundan 
sonra ne olabilir? 

©ütün bu soruların cevaplarının verilebilmesi 
ve Ege'deki hak ve menfaatlerimizin hiçbir şekilde 
taviz konusu yapılmaksızın sağlıklı 'bir çözüme ulaş
tırılabilmesi için konunun bugüne kadarki gelişme
leri ve alınan önlemlerin araştırılması zorunlu bulun
maktadır. < 

Cahit Karakag 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Süleyman Koyuncugii 
Gaziantep 

İsa Vardal 
Zonguldak 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Ömer Kuşhan 
Kara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Edip özgenç 
İçel 

Şevki Taştan 
Sİvas 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Fikret Ertan 
lirnir 

Sabrd Irmak 
Konya 

Durcan Emiribayer 
İzmir 

©A'ŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge 'gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

— 347 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN — Gündemin, «'Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kıs
mına geçiyoruz. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili 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 
Milletvekilli İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifinin görüşülmesine kaldı
ğımız yerden devam ©diyoruz. 

Komisyon?... Yerinde. 
Teklifin 100 üncü maddesine gelinmiştir. 

Şimdi 100 üncü maddeyi okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayım Başkan, mü
saade ederseniz umumî mahiyette bir açıklama yap
mak istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Efendim, Komisyon Başkanı bir açıklama yapa

cak. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; İçtüzük, bir partinin noktaî 
nazarını değil, Türkiye ıBüyük Millet Meclisinin tü
münü ilgilendiren bir konudur; daha evvel bunu arz 
etmiştim. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz, 
sayın arkadaşlarımız da duruyor. Bir sistemle bu iş 
ilerlemekte. 

Yalnız, bir iki nokta üzerinde bir arkadaşım ba
na, «Siz komisyon olarak fazla İsrarlısınız, gelen 

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

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

tekliflere yaklaşım göstermiyorsunuz» manasında bir 
söz söyledi; bu maksatla yüksek huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

Arkadaşlar, ben, şahsî mütalaam da beraber ol
mak üzere, komisyonun noktaî nazarını müdafaa 
ediyorum. Kaldı ki, şimdiye kadar - 100 üncü mad
deden başlıyoruz bugün müzakereye - 28 inci mad
deyi geri almışız; katıldıklarımız da var; şöyle böy
le 40 - 50 civarındaki maddede değişiklik yapılmış. 
Demek ki, fazla İsrarlı değiliz. Israr ettiğimiz husus
lar, tüzüğün umumî sistemine uygun düşmeyen, ay
kırı düşen hususlardır; bunlar üzerinde İsrar ediyo
ruz. Yüce heyeti bunun için işgal ediyorum ve bu 
noktayı arz ediyorum. 

Katılmadığımız halde kabul edilen önergeler hak
kında bir iki misal vereyim, siz de bunu değerlen
dirin lütfen. 

1 inci maddede bir değişiklik yapıldı. Yapılan de
ğişiklik şu: «Birleşim, Genel Kurulun belli bir gün
de açılan toplantısıdır» fıkrası üzerinde bir önerge 
verildi ve dendi ki: «Efendim, «belli bir gün» olmaz; 
«belirli bir gün» olsun.» 

Arkadaşlar, Anayasayı açın bakın; birtakım mad
delerde «belli günler» diyor, «belirli» demiyor. «Be
lirli» tabiri başka, «belli» tabiri başka. Kadı ki bu, 
öteden beri böyle devam eden, bir tabir, bir kelime. 
Neyse, bunu da esas almıyorum, manayı ifade edi
yor, biraz ifade zaafı olmakla beraber manayı ifa
de ediyor. 

Geriye kalan, «açılan» tabirine ne dedik? «Ya
pılan toplantısıdır.» «Açılan toplantısıdır» değil, «ya
pılan toplantısıdır» oldu. 

Şimdi, dikkat buyurun, Sayın Başkan, «Birleşimi 
açıyorum» diyor; toplantı yapılmıyor daha. Top
lantı ne zaman yapılır? Yoklama yapar, yetersayı 
varsa, toplantı ondan sonra başlar. İşte burada ak
saklık başladı. Bunu sayın Başkanlar bundan sonra 
nasıl izah ederler, ve ne şekilde temin ederler, bil
miyorum; bu güçlüğü, nasıl giderirler? Bakınız, sis
temin nasıl 'bozulduğunu ifade için arz ediyorum. 

Diğer bir misali daha arz edeyim: 7 nci madde
de bir değişiklik yaptı Yüce Meclis; parti gruplarımı 
da Meclisin tatiliyle ilgilendirdi. 

Efendim; biz parti gruplarının, partilerin tüzüğünü 
yapmıyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tü
züğünü yapıyoruz. Şimdi, parti grupları kendileri 
toplanacaksa ne olacak? Efendim tüzüğe göre top-
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lanamayız mı diyeceksiniz? Tüzüğe bunu koydunuz; 
kondu bu. Partiler kendi programlarını, kendi top
lantılarını kendi tüzüklerine, kendi yönetmeliklerine 
göre yaparlar. Bakın iki aykırı fikir... 

ı«K!omi'syon ne kadar İsrarlı davranıyor...» De
mek ki, İsrarlı davranmamızın sebepleri var. Ko
misyon bunu bir sisteme bağlamış. Bir kelimeyi de
ğiştirdiniz, bakın ne mana çıktı. 

Şimdi, daha da var; dört beş, tane tespit ettim 
ben; fakat fazla vaktinizi işgal etmeyeyim. 

©en yüce huzurunuza şunu arz etmek için çık
tım: Herhangi bir İsrarım mevzubahis değil; görüş
me, noktai nazarıma da uygun olmakla beraber, ko
misyonun görüşünü ve noktai nazarını aksettiriyo
rum. 

Şimdi gelecek bazı önergeler var. Arkadaşlarımız 
komisyon üyesi olarak maddeye muhalif kalmamış. 
Bir arkadaşımız, «Evet, ben muhalif kalmadım; ama 
sonradan fikrimi değiştirdim» diyor. 

Arkadaşlar, İçtüzüğün 43 üncü maddesi gayet 
açık; muhalif kalmayan milletvekili, ayrı teklif 
yapamaz, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşamaz, önerge verebilir; mani hal yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, 
önerge de veremez; değişiklik önergesi veremez. 

Başka bir arkadaşımız; «Ben bazı profesörlerden, 
eski parlamenterlerden fikir aldım. Muhalif kalma
dım; ama o fikir istikametinde burada noktai na
zar dermeyan ediyorum» diyor. 

Arkadaşlar, İçtüzüğümüz gayet açık..̂  
'Bunu ve komisyonun görüşünü Yüce Meclisin de

ğerlendirmesini uygun görüyorum. Ben demiyorum 
ki, İsrarlıyım; hata edebiliriz. Yüce Meclis nasıl 
takdir ederse, makbul olan odur. Arkadaşlarımızın 
kıymetli fikirlerinden istifade ederiz; ama bu siste
mi nazarı itibara almanızı rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Coşkünoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başka

nını dinledik. Daha önceki toplantılarda da Başkan
lık yaptığım zaman ifade etmiştim; bu İçtüzük, bı
rakınız şu bu partinin, grubun malı olmasını, bu
günkü Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin dahi malı 
değil, daha gelecek devrelere ait bir tüzük olacak
tır. O bakımdan, bu tüzüğün müzakerelerinin usu
lüne karşı olduğumu ifade ettim. Tabiî, biz Başkan- | 
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lık Divanı üyesiyiz, ama hiçbir zaman Danışma Ku
rulu üyesi olmadığımız için, bu ifadelerim sadece bu
rada ifade edildi. Usulü bile bir başka şekle dök
mek suretiyle daha derinliğine, daha anlaşılır ve da
ha üzerinde durulur tarzda müzakeresinin daha fay
dalı olduğunu ifade etmiştim; tekrar ediyorum. 

Şimdi, 100 üncü maddeden itibaren müzakerelere 
devam ediyorum. 

100 üncü maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
•Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soru 

Sorunun tarifi ve şekli 
MADDE 100. — Soru, Hükümet adına sözlü ve

ya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan 
veya bakanlardan açık ve belli konular hakkında 
bilgi istemektir. 

Soru, kısa, eksiz, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri 
sürülmeksizin bir önerge ile olur. 

Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından 
imzalanabilir. 

Aynı konuda ikiden fazla bakandan sorulan so
ru Başbakandan sorulmuş sayılır. 

Soru önergeleri Başkanlığa verilir, 
'Başkan bu önergeleri gelen kâğıtlar listesine alır 

ve bir yazıya ekli olarak Başbakanlığa veya ait ol
duğu bakanlığa gönderir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Buyurun Sayın Arikan. 

TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; soru müessesesi 
Anayasamızın milletvekillerine tanıdığı denetim yol
larından birisi ve bugüne kadar da çeşitli iktidarlar 
döneminde muhalefet partileri tarafından kullanıl
mış. 

Merak ettim ve ilgili bürodan, sordum; bu dönemde, 
yani Anavatan iktidarı döneminde, geçmiş dönemlere 
nazaran biraz daha fazla ve düzenli cevap verilmiş; 
bunu belirtmek zorundayım ama, yine de gündemde 
soruların biriktiğini görüyoruz. Geçmiş dönemlere 
nazaran biraz daha fazla cevap verilmiş olmasına 
rağmen, yine de gündemde soruların biriktiğini gö
rüyoruz; bir bu yönü var. 

İkinci yönü: Cevap verilmiş olmakla beraber, 
özellikle bazı bakanlarımızın, soruları böyle geçiş
tirdiklerini görüyoruz. Cevap vermiş olmak duru-
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munda gözüküyorlar; ama aslında içerik bakımından 
cevap vermiyorlar; bu da, milletvekilinin denetim 
hakkını sınırlayan bir uygulama oluyor. Hatırlıyor
sunuz, Sayın özkaya, geçen haftalarda, 14 ay ce
vap verilmediği için bir soru önergesini geri almak 
zorunda kaldı. Bir soru önergesine 14 ay cevap ve
rilmemesi demek, aslında denetimin engellenmesinden 
başka bir şey değildir. 

Üçüncüsü: Burada kanun tasarı ve teklifleri gö
rüşülürken bazen sayın bakanlara sorular soruyoruz; 
«Yazılı cevap vereceğiz» diyorlar; ama bakıyorsu
nuz, aradan iki sene geçtiği halde yazılı cevap veril
miyor; ancak siz takip ederseniz, tekrar bir yazılı so
ru haline getirirseniz, bu cevabı, demin söylediğim 
çerçeve içinde yarı yarıya ya alabiliyorsunuz ya da 
alamıyorsunuz. 

IBu soru müessesesinin etkin olabilmesi için, mut
laka, soruların cevaplandırılması gerekir ve mutlaka 
zamanında cevaplandırılması gerekir. 

Kaldı ki, soru önergesinin sadece denetim fonk
siyonu yoktur; zaman zaman bakanlıkları yönlendir
me fonksiyonu da olabilir. Nitekim ben, Sayın Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımıza bazı sorular yö
nelttim. Bu sorular üzerine birtakım araştırmalar 
yaptıklarını, bana cevap verdiklerini ve bunlarla ilgili 
'bilgilerin de sonra Meclise sunulan açıklamalarda yer 
aldığını gördüm. Demek ki, soru müessesesi yönlen
dirici de olabiliyor, istatistik birtakım verilerin başka 
açılardan toplanması yönünde de yararlı olabiliyor. 

Soru müesseselerini Mecliste ciddiyetle ele alma
mız gerekiyor. Aksi takdirde, Meclis Başkanlığını, 
bakanlıkları, milletvekillerini gereksiz yere oyalamak
tan başka bir fonksiyonu olamaz. Bu konuyu günde
me getirmek istedim. 

Sanıyorum önergeler olacak. O önergeler üzerin
de dikkatle düşünerek, Meclise ve ileride topluma en 
yararlı olacak şekilde karar verirsek, sanıyorum ki, 
faydalı olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeler var okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 100 üncü maddesi

nin iki, üç ve beşinci fıkralarının aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmesini arz ederiz. 

Soru kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürül-
meksizin eksiz bir önerge ile olur. 

Soru önergesi, bir milletvekili tarafından imzala
nabilir. 

Soru önergeleri Meclis Başkanlığına verilir. 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

İsmail Şengün 
Denizli 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi içtüzük teklifinin Komisyon metninde
ki 100 üncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Sorunun tarifi ve şekli 
MADDE 100. — Hükümet adına sözlü olarak ce-

cevaplandırılması istenen soruları cevaplandıracak, 
Başbakan veya bakanların, sorunun gündeme alınma
sından itibaren en geç iki ay içinde cevaplaması zo
runludur. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup işlem yapacağız. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — O 
önergenin 101 inci maddede olması lazım; 100 üncü 
maddede olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, maddeler çıkıyor, ilave
ler yapılıyor, oradan bir zühul hâsıl oluyor, Sayın 
Nalbantoğlu. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve ar
kadaşlarının önergesi: 

Görüşülmekte olan İçtüzüğün 100 üncü madde
sinin iki, üç, ve beşinci fıkralarının aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Soru kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürül-
meksizin eksiz bir önerge ile olur. 

Soru önergesi, bir milletvekili tarafından imzala
nabilir. 

Soru önergeleri Meclis Başkanlığına verilir. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? , 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim, gerekcesini.de arz edeyim. Arkadaşımız burada 
kelimelerin yerlerini değiştiriyor. Biz «eksiz» sıfatını 
başta koymuşuz, önergede sona alınıyor. Eski İçtüzü
ğümüzde de aynı sistem takip edilmiştir; bu bir. 

İkinci husus ise, üçüncü fıkradaki «sadece» tabiri
ni kaldırmış ve «.. bir milletvekili tarafından imzala
nabilir» deniyor. Buradaki «... sadece bir milletvekili 
tarafından imzalanabilir» tabiri - eski İçtüzükte de 
var - ifadeye kuvvet vermek için konulan bir husustur. 
Arz ettiğim bu iki sebeple önerge yerinde değil. 

Bir de, beşinci fıkrada geçen, «Başkanlığa» tabiri
nin «Meclis Başkanlığına» şeklinde olmasını istiyor
lar. Eğer, «Meclis Başkanlığına» denmek lazım gelir
se, aslında «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na» demek gerekirdi ki, o tâbir de noksan. Kaldı ki, 
kendileri iki, üç ve beşinci fıkraların değiştirilmesini 
istiyorlar, son fıkrada bir değişiklik teklif etmiyorlar; 
son fıkradaki «Başkanlık» tabiri yine kalıyor. Yani bu 
suretle kendi önergelerinde de bir çelişki husule geli
yor. Bakın, sistem ne kadar bozuluyor. Kendi öner
gelerinde - kabul edilirse - «Meclis Başkanlığı» olu
yor, son fıkrada ise «Başkanlık» kalıyor; dolayısıyla 
ikisi birbiriyle çelişiyor. 

Bu itibarla, önergeye, hem noksan olması, hem de 
sisteme aykırı düşmesi bakımından katılmıyoruz. Ge
rekçesini arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğhı, üçüncü fıkrada 
«Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından im
zalanabilir» deniyor, «imzalanabilir» dediğimiz tak
dirde ihtiyarî olur. Halbuki orada imza mecburidir. 
«Sadece» diye orada bir sıfat koyarak, onu daha be
lirli hale getiriyorsunuz ve imzalama mecburiyetinin, 
«imzalanabilir» şeklinde değil, «İmzalanır» şeklinde 
olmasını... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeterlidir manasına 
efendim; yeterliliği ifade için. 

BAŞKAN — Efendim, eski İçtüzükte öyle yaza
bilir; yani orada «imzalanabilir» dediğiniz takdirde, 
adam imzalamadan da verir; arkasında da, «Ben bu
rada imzalamak mecburiyetinde değilim. «İmzalana
bilir» deniyor, «imzalanır» demiyor» der. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, «imzalanabilir» kalmalı, «sadece» kalk
malı efendim. 

j ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yani o, başkaca mil-
I letvekili aranmayacağını ifade için. O, yeterlilik ma-
I nasına, başkaca milletvekili aranmayacağını ifade için 
I efendim. 
I M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Orada ifade nok-
I san kalıyor. 
I ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Noksan değil. 

BAŞKAN — Peki efendim, ben hatırlattım; Türk-
I çede böyledir bu. 
I Efendim, önergeye komisyon katılmıyor. 
I Söz istiyor musunuz? 

SABAHATTİN ER YURT (Erzurum) — Evet 
I efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Er yurt, buyurun efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
I Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; şimdi burada 
I küçük küçük değişiklikler şeklinde takdim ediyoruz. 
I Ancak, bu küçük değişiklikler, bir kanunun tedvini 
I sırasında, bir İçtüzüğün tedvini sırasında, yazılması 
I sırasında büyük manalar taşır. Bazı yer değiştirme-
I lerle sıfatlar, zamirler, fiiller, failler bir cümle içeri-
I sinde nereye oturtulacaksa, oraya oturtulması iktiza 
I eder. O bakımdan, onları esas tutarak ben bilhassa bu 
I önergemi takdim ettim. 

I Şimdi arz edeyim efendim : İkinci fıkrada, «Soru 
I kısa, eksiz, - bir daha vurguluyorum o kelimeyi - ek-
I siz, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin bir 
I önerge ile olur» deniyor. 

I Şimdi, ne ile olur? Önergeyle olur. «Nasıl bir öner-
I geyle?» diyeceksiniz; gramer kaidesi bu; eksiz bir 
I önerge... O «eksiz» kelimesi işte önergenin başına ge-
I lecek. Yoksa, «Soru kisa, mütalaa ileri sürülmeksizin» 
I falan şeklinde mütalaa edersek, cümle düşük olur. 
I O itibarla ben, bu «eksiz» sözcüğünü, «Soru kısa, 
j gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin, eksiz 
I bir önerge ile olur» şeklinde hazırladım, onu takdim 
I ettim; ikinci fıkra bu. 

I Üçüncü fıkrada; «Soru önergesi, sadece bir millet-
I vekili tarafından imzalanabilir» deniliyor. Şimdi, bu-
I rada da «sadece» kelimesini kaldırdım. Yani, «sade-
I ce» ne demek? «Soru önergesi, bir milletvekili tarafın-
I dan imzalanabilir» demek, tek milletvekili de imza 
I koyar demektir. «Sadeydi, sade değildi» diye böyle bir 

tavsif yapmakta yarar yok; yersiz bir ifade. Mütead-
I dit milletvekillerinin önergeleri de olacaktır, tek millet-
J vekilinin de önergesi imzasıyla olabilecektir; «Sade-
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ce» demeye ne lüzum var? «Bir milletvekili tarafın
dan da verilebilir» dediğimiz zaman, sadedir zaten, 
onun başka türlüsü olmaz. 

Üzerinde durduğum üçüncü husus beşinci fıkray
la ilgilidir. «Soru önergeleri Başkanlığa verilir» denil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimizde başkanlık çok; 
komisyon başkanları var, daire başkanları var, Ka
nunlar Dairesi Başkanlığı var, birçok başkanlık var. 
«Başkanlığa verilir» demek burada doyurucu olmu
yor. Ben önergemde, «Soru önergeleri, Meclis Başkan
lığına verilir» diyorum. Orada Meclis Başkanlığını 
tasrih etmök lazım. Nitekim, 102 nci maddenin altıncı 
fıkrasında, «Hükümet bir sözlü veya yazılı sorunun 
cevabını, kamu yararı sebebiyle veya gereken bilgile
rin derlenebilmesi için bir ayı geçmemek üzere ge
ciktirebilir. Bu takdirde Meclis Başkanlığına bilgi ve
rilir»-deniliyor. Demek ki, diğer maddelerde, «Meclis 
Başkanlığı» kelimesini aynen kabul etmiş, kullanmı
şız. 

Maruzatım bundan ibaret, takdir arkadaşlarımın. 
SALİM EREL (Konya) — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı desek da'ha uygun olmaz mı? 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — «Meclis 
Başkanlığı» desek yeterli olur; çünkü diğer maddeler
de de öyle geçiyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Efendim, önerge izah edilmiştir. 
Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aşağıdaki «Başkan
lık» sözü ne olacak efendim; tezata düşüyoruz. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Efendim, sayın heyette tereddüt hâsıl olmuş. Tek

rar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. (SHP. sıraların
dan alkışlar). 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yukarıda Meclis 
Başkanı, aşağıda başkanlık... Birbirine zıt oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, artık o Başkan
lığa, yani Meclis Başkanlığına verildikten sonra, aynı 
maddenin içindeki başkanın Meclis Başkanı olduğu 
bellidir. Çünkü, aynı madde içerisindeki başkanın o 
olduğunu ifade eder... 
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I ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, 

I başka yerlerde geçen maddelerde de hep, «Başkanlık» 
I denmiştir. .Bu tüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I Başkanlığından bahsediyor. (ANAP sıralarından «Ye-
I niden oylansın» sesleri). 

BAŞKAN — Oylandı ve kabul edildi. 
I Diğer önergeyi okutuyorum. (ANAP sıralarından 
I gürültüler). 
I SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ka-
I dar masum konuları polemik konusu yapmayalım lüt-
I fen. 

I BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyiniz de kara-
I rınızı ona göre veriniz. 
I İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve arkadaş-
I larının önergesi : 
I 100 üncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ek-
I lenmesini arz ve teklif ederiz. 
I Hükümet adına, sözlü olarak cevaplandırılması is-
I tenen soruları cevaplandıracak, Başbakan veya bakan-
I ların, sorunun gündeme alınmasından itibaren en geç 
I iki ay içinde cevaplaması zorunludur. 

I BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen-

I dim. 
I BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Günseli Özka-
I ya; buyurun efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I değerli arkadaşlarım; İçtüzüğümüzün «Soru» bölü-
I münde, bir önerge ile değişiklik gereği duydum. Bunu 
I niçin duyduğumu anlatmak istiyorum. 
I Bugünkü uygulamanın nasıl yönlendirildiği hepi-
I nizin bilgisi içinde olduğundan, yeniden bu konuda 
I sizlerin zamanınızı almak istemiyorum; ancak, deği-
I siklik üzerinde durmak gereğini duyuyorum. 
I Sözlü soru, yazılı soru müesseseleri, hükümetlerin 
I işlerliğinde ve daha doğrusu işlevinde, onları birta-
I kim sorularla bir ölçüde uyarmak anlamındadır. 
I Ancak bu uyarı görevi, hükümet üyeleri tarafın-
I dan - Sayın Başbakan da dahil olmak üzere - sizin de 
I bilginiz içinde olduğu gibi, bugüne kadar çok ciddî 
I olarak algılanmadı, algılanmak istenmedi ve geçen 
I haftalar içerisinde bu konuda yüce Meclise aydinlatı-
I cı bazı bilgiler sundum. 
I Biz diyoruz ki, sorular, yalnız yanıt bulmak için, 
I yalnız o milletvekilinin bir istemi, bir merakı için de-
] ğil; ama soru dolayısıyla, yüce Meclis üyelerinin de, 
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- kaçırmış oldukları - yurt içi ve yurt dışı güncel ve 
bir politikacının mutlaka bilmesi gereken konularda, 
aynı zamanda yüce Meclisi uyarmak içindir. Oysa, 
birçok arkadaşımızın sorduğu sorular yanıt bulmadığı 
için, içeriğinden yüce Meclis önemi ölçüsünde haber
dar olamamaktadır. Onun için, En geç iki ay içinde 
cevaplandırılması» gibi bir formül getirdik. 

Sayın Komisyon Başkanı sürekli olarak eski uygu
lamalardan bahsetmektedir. Bakın, 12 Şubat 1954 ta
rihinde tekrar meriyete konulan 2 Mayıs 1927 tarihli 
içtüzükte sorular için ne deniyor: «Suale tahrirî ce
vap istenmiş ise, gelecek cevap, sualle birlikte, aynen 
zabıt ceridesinin sonuna derç edilir. Suale şifahî ce
vap istenmiş ise, Riyaset tezkeresinin vusulünden ni
hayet iki inikat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden 
cevap verir». 

Görüyorsunuz ki, bizim önerdiğimizden çok daha 
kısa sürede cevaplandırmak üzere, soru sorulan baş
bakan veya bakanları süıe yönünden kayıtlayıcı hü
kümler daha önce varmış; ama demokrasimizin geliş
tiğini, başbakanın ve bakanların artık cevap verme 
sorumluluğunu duyduğunu ve bunun bir gelenek ha
line geldiğini düşünen bizden önceki Meclis, cumhu
riyetin başından beri uygulanan sistemi değiştirmek 
gereğini duyarak, parlamentoya, soruların içeriğini 
öğrenme şansım vermiştir; fakat biz, geçmiş üç yıl
daki deneyimlere göre görüyoruz ki, cumhuriyetin ilk 
yıllarında konan bu kurala, biraz daha müsamahalı 
da olsa, muhtacız sayın/milletvekilleri. 

Bunu, çok kısa olarak bir sözlü soru örneğiyle 
sunmak istiyorum. Bakınız Sayın Başbakan, Doğan 
Uluç ile Hürriyet Gazetesinde özel bir röportaj yap
mış ve ben bunu, çok önem verdiğim iç politikada 
- hangi ihtisas dalında olursa olsun - Türkiye'nin ge
nel politikasını bilmekle yükümlü olan her parlamen
terin bilmesi ve burada açık seçik konuşulması gere
ken bir konu olduğu inancı ile getiriyorum : 

«Bana öyle geliyor ki, bu benim için yapılmış bir 
kader çizgisi. İnanın veya inanmayın, bu kader çizgi
sinin dışına ben çıkamayacağım. Bundan hoşlanıyo
rum; yani bu işlerin heyecanlı yanlan da var. Zor 
günler geçireceğimizi biliyorum. İnanın, hapse bile gi
rebilirim, hayatımı bile kaybedebilirim. İşte asılanlar 
olmuş». 

Geride kalan birkaç yıl içerisinde çok özel aile ko
nuşmasını, günümüzde bir röportajda söyleyecek ka
dar açıklamak gereğini acaba niçin duymuştur sayın 
milletvekilleri?.. 
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Ben gerçekten, Türkiye'nin genel politikasını öğ
renmek zorunda olduğumu bilen bir milletvekili ola
rak, bunun yanıtını duymak istedim; ama bu sözlü 
soru eğer... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bitiriyorum 

efendjm. 
... eğer gündem içlinde sıkışır kalırsa, işlerinin yo

ğunluğu dolayısıyla bunları yeterince izleyemeyen mil
letvekilleri de bu konuların uzağına düşmüş olur. 

Sayın milletvekilleri, o zaman biz nereye gidiyo
ruz. Parlamentoya girerken ve bir siyasî partinin ku
rucu üyeliğini yüklenirken ben, kişisel olarak, ne hap
se girmeyi, ne de bir gün öldürüleceğimi düşünme
dim. Başbakanın aklına bu nereden geliyor?.. Demek 
ki, bizim bilmediğimiz birtakım olgular içerisinde ve 
bunları belki de bize yansıtmak istiyor. 

O halde, bu konuyu içeren bir sözlü soruyu önü
müzdeki günlerde ben Meclis Başkanlığına vereceğim; 
ama belki de parlamentonun süresi bitecek, yeni se
çimlere gidilecek; ama belki de gidilmeyecek, bilemi
yorum. Çünkü, çok önemli mesajlar veriyor ve biz ne 
olduğunu, ne bittiğini, parlamento olarak, bırakın dış 
olayları, içimizde cereyan eden olaylara kadar bile
meyecek miyiz ve siz sayın ANAP milletvekilleri, aca
ba bizden daha çok duyarlı olarak bu yolun nereye 
gittiğini merak etmiyor musunuz? Bunun için, mü
saade ederseniz, bu sözlü sorulara gereken ciddiyeti 
verelim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

bu konuda ben de konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi olarak Sa

yın Özkaya konuştu. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Hayır, genel 

olarak. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söz veremem, ona 

imkân yoktur. Madde üzerinde müzakere bitmiştir; 
önerge, komisyonca kabul edilmemiştir, önerge sahi
bi konuşmuştur; şimdi oylamaya arz edeceğim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bu soru üze
rinde bir gelişme var da, onu teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, usule uygun değil. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
100 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde, önergeyle birlikte kabul edilmiştir. 
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101 inci maddeyi okutuyorum : 
Sorulamayacak konular-
MADDE 101. — Aşağıdaki sorular Başkanlıkça 

kabul edilmez: 
1. Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi müm

kün olan konular; 
2. Amacı sadece istişare sağlamaktan ibaret ko

nular; 
3. Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru 

önergesiyle aynı olan sorular. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 

efendim? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa

yın Bahadır; buyurunuz efendim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
«Amacı sadece istişare sağlamaktan ibaret konular» 
şeklinde ifade edilen maddenin ikinci fıkrası üzerinde 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

İngiltere'de, sırf istişare yapmak şeklinde bir soru 
müessesesd geliştirilmiş. O şekilde ki, bir milletvekili 
herhangi bir konuyu derhal öğrenmek istediği takdir
de, 'başbakanı kürsüye davet edebiliyor, ona birtakım 
sualler tevcih ediyor ve cevap alıyor; hatta birkaç mil
letvekili dahi böyle İstişarî mahiyette cevap alıyoı 
Böylelikle bir siyasî diyalog kuruluyor. Hatta orada 
bakanlar için de, derhal soru sorma ve cevap alma 
müessesesi var. Bizde bu yok. 

Biz isteriz ki, bir milletvekili çdk önemli bir ko
nuda Sayın Başbakana derhal 'birkaç soru tevcih et
sin ve soru orada cevaplandırılsın. Soru müessesesinin 
bu düzeye getirilmesini çok arzu ederdik; maalesef 
böyle bir gelişme mümkün olmadı. 

ikinci husus: Eğer madde geri alınır da, İngilte
re'de olduğu gibi, bir diyalog kurmaya imkân veren 
bir metin hazırlanırsa, çok yerinde olacağı kanaatin
deyiz. 

Üçüncü husus : 10)1 inci maddenin üçüncü sıkkın
daki, «Konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru 
önergesiyle aynı olan sorular» konusuyla ilgilidir. Bu
rada bir tereddüt hâsıl oluyor. Evvelce Başkanlığa ve
rilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorulardan kas
tedilen zaman, ne zamandır? Mesela, on sene evvel 
bir gensoru verilmiş olsa, bugün biz bu hususta bir 
sual soramayacak mıyız? Bunun sınırı nedir? Üç sene 

. evvel burada bir gensoru görüşülmüş, üç sene sonra 
veya beş sene sonra bir soru sorulamayacak mıdır? 

' Bunlar çok kapalı yazılmıştır. 

BAŞKAN — O, «gündemde mevcut olan» demek 
efendim; yani o manaya gelir. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Yani gündemde mevcut olan. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — O da belli de

ğil. Konusu «evvelce» olunca, buradaki «evvelce» aca
ba ne kadarlık bir süredir? «Evvelce» den ne kastedil
miştir? O halde Sayın Başkanım, gündemdeyse, bu, 
«gündemde» olarak düzeltilsin. 

Bunun da açıklanmasını istiyoruz veya bu mad
denin geri alınarak, bu ve demin arz ettiğim hususta 
bir açıklama getirecek şekilde düzenlemesinin uygun 
olacağı kanaatindeyiz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan içtüzüğün 101 inci maddesinin 

ve madde başlığının aşağıdaki yazılı şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

Meclis Başkanlığınca kabul edilmeyecek sorular. 
1. Başka bir kaynaktan öğrenilmesi kolayca 

mümkün olan, 

2. Amacı istişare sağlamaktan ibaret olan, 
3. Kapsamı, evvelce Meclis Başkanlığına verilmiş 

olan soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gen
soru önergeleriyle aynı olan, 

Konular, Meclis Başkanlığınca kabul edilmez. 

Sabahattin Eryurt Rafet tbrahimoğlu 
Erzurum Bitlis 

İsmail Şengün Faik Tarımcıoğlu 
Denizli Bitlis 

Turgut Kunter 
Rize 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendimi, bunu re
daksiyon bakımından geri alıyoruz. Esas itibariyle ka
tılmak mümkün; yalnız redaksiyon 'bakımından ko
misyona geri rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde, Komisyon Başkanı tarafın
dan önergeyle birlikte geri istenmiştir ve içtüzüğün 
89 uncu maddesine göre geri verilmiştir. 
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102 nci maddeyi okutuyorum : 
Yazılı sorunun cevabı 
MADDE 102. — Yazılı soruların cevabı, Başba

kanlık veya ait olduğu bakanlık: eliyle Başkanlığa su
nulur. Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. 
Cevap ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça alın
dığı günkü veya b'ir sonraki birleşim tutanağının ar
kasına eklenir. 

Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu ba
kanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün 
içinde cevaplandırılır. 

Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı 
sorular için Başbakanın veya ilgili bakanların dikka
tini çeker. 

Dikkati çekime yazısının tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde yazılı sorunun cevabı Başkanlığa gelme
diği takdirde, soru sahibi, bu hususun kendisine ya
zılı olarak bildirilmesinden itibaren on gün içinde 
sözlü soruya çevrilmesini isteyebilir. Sözlü soruya 
çevrilmesi istenen yazılı soru, verildiği tarihe göre 
gündemde sıra alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; denetim mekaniz
ması, demokratik sistemin ana ilkelerinden birisidir. 
Eğer denetim mekanizmasında birtakım aksaklıklar 
varsa, demokratik sistemde de birtakım aksaklıklar 
var demektir ve sonuç hiç de iyiye gitmiyor demek
tir. 

Aslında, denetim mekanizmasından bu kadar kork
mamak lazım. Denetim mekanizması, hem iktidar için, 
hem muhalefet için bir emniyet supapıdır; bundan bu 
kadar ürfcmemek lazım, bunu belli etmek istiyorum. 

ikinci bir yönü, milletvekilleri aracılığıyla iktida
rın, millî iradeye hesap vermesidir; yani, sözlü ve 
yazılı sorularla muhalefet milletvekilleri, iktidarın 
millî iradeye, millete hesap vermesini sağlamaktadır; 
bu balkımdan da bundan-korkmamak ve çekinmemek 
lazım; aslında demokrasinin özüdür. 

Soru müesseseleri, cevaplar uygun verilirse etkin 
olur. Eğer cevaplar yeterli ve uygun değilse, soru mü
essesesi etkinliğini yitirir ve bürokrasiyi artırmaktan 
başka da hiçbir işe yaramaz. Millet Meclisi Başkan
lığının bürosunda çeşitli kayıtlar tutulur, tutanaklara 
geçilir, bakanlıklarla yazışmalar yapılır; ama sonuçta 
milletvekilinin arzu ettiği bilgi verilmezse, milletvekili 
gerekli analizi yapamaz ve iktidara da ışık tutamaz. 

Yazılı sorunun, sözlü soruya nazaran başka bir 
özelliği daha var: Yazılı soru, Genel Kurulu meşgıjl 
etmemek amacıyla verilir. Nitekim ben şahsen, Ge
nel Kurulu meşgul etmemek için bütün sorularımı 
mümkün mertebe yazılı sormaya çalışıyorum; ancak, 
hatırlayacaksınız, geçenlerde benim 30'a yakın yazılı 
soru önergem sözlüye dönüştü ve benim sözlü sorula
rım Genel Kurulu işgal etmeye başladı, her günkü 
tutanaklarda yer aldı. 

Bunun bir maliyeti var, ekonomik bir sonucu var. 
Şu halde, yazılı sorunun mutlaka belli bir süre içinde 
cevaplandırılması gerekir ve bunu mutlaka bir siste
me oturtmak gerekir. Bu yapılabilir; neden?.. Hatır
layacaksınız, bakanlıkların teşkilat yasaları çıkarılır
ken, «araştırma, planlama, koordinasyon bölümleri» 
ve «kontrol bölümleri» yer aldı. Bu bilgileri o bölüm
lerde toplamak mümkündür ve belirli bir süre içinde 
cevaplandırılması mümikündür. 

Bu maddede eksiklik var : Yirmi gün içinde ce
vap verilecek. Bazı hallerde yirmi gün içinde bilgiyi 
toplamak, mümkün olamıyor, o zaman bakanlıkla te
mas kuruluyor. Nitekim, ben bunu bir kere yaptım; 
bana ilgili bakanlık, bu bilginin toplanmasının iki ayı 
geçeceğini söyledi; ben de kendilerine ne zaman elde 
ederlerse; üç ay, dört ay içinde dahi toplayabilirlerse 
cevap verebileceklerini bildirdim. 

Burada kesin olarak «yirmi gün» diyorsunuz, on 
beş gün tekrar süre veriyorsunuz; toplam otuz beş 
gün içinde cevap verilmezse, sözlü soruya dönüşecek. 
Sözlü soruya dönüştüğü takdirde, Genel Kurulda say
falar dolusu sözlü soru birikebilir. Yazılı soruların 
mutlaka cevaplandırılması konusuna bir işlerlik ka
zandırmamız gerekiyor kanısındayım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, bir önerge var okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi içtüzük Teklifinin 'komisyon metnin
deki 102 nci maddesinin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarının 
çıkarılarak aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Günseli özkaya Türkân Turgut Arıkan 
istanbul Edirne 

Nuri Üzel Bahriye Üçok 
Eskişehir Ordu 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Yazılı sorunun cevabı. 
Madde 102. — Yazılı soruların... 
Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu ba

kanlığa gönder'ildiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde, yazılı olarak cevaplandırılır. 

Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı 
sorular için, Başbakan veya ilgili Bakanın dikkatini 
çeker., 

Bu dikkat çekmeden itibaren onbeş gün içinde, 
Başbakan veya ilgili 'bakanların yazılı cevap verme
leri zorunludur. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan 

ve burada oturan değerli milletvekilleri; demin sözlü 
sorular bölümünde görüşlerimi anlattım; aslında, bu 
görüşlerim yazılı sorular bölümünü de içeriyordu. An
cak, ne teklif ettiğimizi, gelecek kuşaklara, hatta ge
lecek kuşaklara bile değil, geleceğin demokrasisine, 
geleceğin parlamentosuna, bu Parlamentonun en bü
yük armağanı olan düzenli çalışmaları kapsayan bu 
çalışmayı... 

SALİM EREL (Konya) — 52 kişiyle İçtüzük gö
rüşmesi yapılıyor. 

BAŞKAN — İsterseniz dışarıda devam edelim. 
Buyurun Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, hiçbir şekilde içeriğini bilmediği halde sade
ce oy kullanırken Genel Kurula giren milletvekili ar

kadaşlarıma üzüntülerimi beyan etmek isterim. Eğer 
elimde bir yetki olsaydı, inanın, milletvekilliklerini dü
şürürdüm. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar). 

«Tüıkiye Büyük Millet Meclisi» deniyor. «Büyük» 
kelimesi acaba olmasa, bu Meclis, büyüklüğünden ve 
yüceliğinden acaba ne kaybeder? (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
GÜNSEYİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu yücelik, 

burada oturan insanların çalışkanlığından, faziletin
den mi kaynaklanır, burada oturan değerli milletve
kili arkadaşlarım? Burada oturmayıp, sadece oy kul
lanmak için Meclise gelenler, acaba kendilerini mi yü
celtiyorlar; yoksa yüce Meclisin o «Büyük» kelimesi
ni mi gölgeliyorlar? Bunu takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sadede gelelim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bitti efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Yüce Meclise gölge 

düşürüyorlar. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak)' — Sadede gel

meden bitirdi. 
BAŞKAN — Lütfen, müsaadenizle efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
103 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sözlü soruların gündeme alınması 
MADDE 103. — Sözlü sorular, Başkanlık yazısı

nın Başkanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tari
hinden itibaren yedi gün sonra gündeme alınır. 

Başkan, gerekli görürse, bir bakana ait sözlü so
rular ile birden fazla bakan tarafından cevaplandırı
lacak sözlü sorulan, gündemin yedinci kısmı içerisin
de bir araya toplayarak sırayla görüştürebilir. 

Bir milletvekilinin birden fazla soru önergesi, gün
demde başka milletvekillerinin de soru önergesi var
sa, aynı birleşimde görüşülemez. 

Başbakan veya bakan soruya sırasından önce de 
cevap verebilir. 

Hükümet adına verilecek cevabın süresi on daki
kayı geçemez. 

Sözlü sorusu üzerine aldığı cevabın kendi bilgisine 
uygun olup olmadığı hakkında soru sahibi beş daki
kayı geçmemek üzere Meclis kürsüsünde görüşünü 
açıklayabilir. 

Hükümet bir sözlü veya yazılı sorunun cevabını, 
kamu yararı sebebiyle veya gereken bilgilerin derle
nebilmesi için bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir. 
Bu takdirde Meclis Başkanlığına bilgi verilir. 
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Hükümet üyesi kamu yararı sebebiyle soruya is
terse gizli oturumda cevap verebilir. 

Soru sahibi, iki oevap gününde hazır bulunmaz
sa; izin, hastalık veya görev dışında, özrü ne olursa 
olsun, soru düşer. Düşen sözlü soru, aynı yasama yılı 
içinde ancak yazılı soru olarak tekrarlanabilir. 

IBAIŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Sayın Aydemir, grup adına mı? 
HÜSEYİN AYDEMİR (îzmir) — Evet efendim, 

grulp adına. 

İBAŞKİAN — Sayın Aydemir, süreniz 10 dakika, 
buyurunuz. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
dEzmir) — Sayın Başkanım, yüce Meclisimizin pek 
muMeriam üyeleri, aziz arkadaşlaoım; milletvekilinin 
katkısını, hülküimeıt icraatı ve faaliyeti üzerinde bilgi 
edinmesini ve ıdenetimini sağlayan, bilgi edinme ve 
denetim yollarının en önemli fonksiyonunu yerine 
getiren soru müessesesi üzerinde, bu fonksiyonu en iyi 
sekilide yerine getirecek düzenlemeyi hep beraber yap
ma mevki ve mledburiyetindeyiz. 

Bu itibarla, bugüne kadar İçtüzüğümüzün yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar içinde önemli bir 
noktaya gelmiş bulunuyoruz. Daıha evvel bir iki mad
de ile siaru müessesesinin mahiyeti ve yazılı soru mü
essesesi düzenlendi; amdak siorularm günldeme ge'lme-
tsi ile ilgili maidde, daıha kapsamlı olarak ve daha ge
niş bir şekilde bu maddede düzenleniyor. 

^İncelendiğinde görülecektir ki, 1973 düzenleme
siyle bu düzenleme arasında hiçbir fark yoktur; sade
ce maddeler değişimiış. 1973 tek i düzenleme ne ise, ay
nı düzenleme getirilmiş. Halbuki, aradan geçen bun
ca yıla rağmen ve özellikle bizim üçlbüçuk yıla yak
laşan Meclis çal ışımalarımız neticesinde görüldü ki, 
Ibkı madde, zalman zaman hepimiz için üzübü netice
leri olan, etkileri olan bir uyigulaıma göstermiştir, ser-
gilemiıştir. 

IBu konuda hepimizin sıöylieyeceği çok şeyler var
dır. Uygulama bakımından yeni durumda maddeyi, 
milletvıekilinin üzerine aldığı emaneti en iyi şekilde 
yerine getirebilecek, katkısını gösterebilecek, hüküme
ti etkili bir şekilde denetleyebilecek biçimde teçhiz 
etmemiz igerekir. Dikkat ederseniz, soru müessesesi 
gündemde tıkanmış kalmıştır; bugün 80'den. fazla so
ru aylardır gündemde bekliyor. Hiçbir Zaman, aylar 
geçtiği halde, burada o soruyu deşmek ve milletvekili 
o konudaki mütalaasını buradan ifade etme imkânını 
'bulamadı ve cevaibmı alamadı. 

§u halde bir buhran var, çalışamıyor; milletvekili 
üzerine aldığı görevi yerine getiremiyor. Esasen bu 
soru müesısıesesi, genel görüşjme, gündem dışı konuş
ma ve Meclis araştırmasıyla ilgili diğer denetim yol
larıyla da sıkı sıkıya rabıtalıdır. Eğer milletvekili so
ru sorarak cevabını alamıyor Ve katkı görevini, de
netim görevini etkili bir şekilde yerine getiremiyorsa, 
isıter istemez gündem dışı konuşmalara yüklenecektir; 
aıma o da tıkandı. Ben 15 gün önceden, 20 gün önce
lden müracaat ettiğim, halde günldem dışı konuşma im
kânını elde edemiyorum; ama bazen oluyor. Demek 
ki o müesısese de tıklandı. Şimdi ne yapacağız? Gün
dem dışı konuşaım'azsak, soru önergesi yedi ay, bir 
sene bekler ve cevap alamazsak, böylece milletvekili, 
milletin emanet ettiği görevi yerine getiremezse, ister 
iıâtemez diğer müesseselere müracaat edecektir. Onlar 
nedir? Genel görüşme yolları, Meclis araştırması yol
ları, Meclis soruşturması yolları ve gensoru gibi diğer 
Ibilgi edinme ve yeniden denetimi yollarını harekete 
geçirmektir. 

Orada kolaylık var. Eski tüzüğe göre 10 milletve
kili imza atarsa, burada hükümeti her gün, her hafta 
saatlerce -dört beş saat- konuş'turabilirsiniz. işte de
mek ki, bunlar birbirleriyle ilgili, irtibatlı üç müesse
se. Siz burayı mümkün olduğu kadar sıkarsanız, -de
minki düzenlemelerde birçok önergeler verildi, bura
da konuşmalar yapıldı, hiçbirini kabul etmediniz- ar
tık hepimiz mecburuz, bundan sonra yeni içtüzüğe 
göre 20 imzayı bir araya getireceğiz, gruplar olarak 
Meclisin karşiisına çıkacağız Ve yüce Meclis önünde 5 
dakika konuşma hakkını esirgeyen hükümetten, her 
hafta biurada dört saat, beş isıaat konularımıza cevap 
alma imkânını bulacağız. 

Aziz arkadaşlarım, onun için, bu konu sırça bir 
kökşk'tiür ve bu düzenlemeyi yaparken, dengeli, muva
zeneli ibir düzenleme yapma mevkiindeyiz; burayı bü
zer sıkarsak, gündem dışı konusunu sıkarsak, ötede 
genel görüşme kapıları da alabildiğine açılmış olur. 

ISayın milletvekili arkadaşlarılm, bu bakımdan di
yoruz ki, her şedden evvel kendimizi birinci derecede 
ilgilendiren ve Meclis müzakereleri bakımından ha
yatî önem ifade eden bu müesıseseler üzerinde ciddî 
bir düzenleme yapalım. 

Soru önergesi açık, kesin ve gerekçesiz olacak. 
Blu husus daha evvelki 101 inci-maddede ifade edildi. 
Şjiimldi biz, sadece bilgi mi almak istiyoruz? Bölümün 
Ibaşına bakın; «Bilgi Eldinme ve Denetim Yolları» di
yor. Fonksiyon sadece bilgi edinme değildir. Evet, 
bilgi edinme vardır; ama bilgi edinme yeterli değil, 
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Ibiurada katkı bahis konusudur, etflci balbiıs konusudur, 
yönlendirme bahis konusudur. Peki, yönlendirmeyi, 
etkiyi, demetimi sağlayabilmek için gerekçe vereımez-
ısıem (yani sorumda mütalaamı ifade edemezsem) al
dığım bilgi ne işe yarar? Bir sene sonra da bilgiyi al
sak, ne işe yarar? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Güncelliğini yiti
rir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Arkadaşa hatırlat

mak istemiştim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Arkadaş
larımız verdikleri önergelerde sorunun gerekçesiz ol
duğunu, belirttiler ve sadece maddedeki kelimeleri 
veya bilgileri önergelerinde yer değiştirdiler. Bu ko
nu üzerinde daha önceki maddelerde durduk; neyi 
soruyoruz bu önerge ite? Bu kadar önemli bir mües
seseyi burada düzenlerken, Ikelimelerle oynamanın 
(manası mı var? 'Muhtevaya girelim, içeriğe girelim. 
İçerik önemli, içerik. 

BAŞKAN — Sayım Aydemir, beyecanlanimayın 
elendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, o kadar heyecanlanılhtası gereken bir konu ki, 
milletvekilleri, kendilerini ilgilendiren bir konuda ve 
Meclisin denetim yollarını harekete geçirme bakımın
dan, milletvekili fonksiyonunu rahatlıkla ifade etmesi
ne imkân verecek bir madde üzerimde durulması gere
kirken 19'73\le geldiği gibi aynen geçiriyoruz. Biz, 
aylardır bütün gücümüzü buraya verdik, bu mües-
ısese üzerinde duruyoruz. 

iŞimldi arkadaşlarımız getirdi, «iki ay olsun» dedi. 
Zaten İçtüzük de hükümeti zorluyor; bir ay içinde 
löevap vermeye mecburdur; haitita, «Meclis Başkanı bir 
ay içinde değil bir hafta içimde gündeme alır» diyor, 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın IBaş-
kanıim, önergelerim de var, diğer maddeler de var; 
Ihjepısinde çıkıp anlatacağım bu konuyu. 

IBAŞKAN — Tümü üzerimde konuşuyorsunuz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi... 
SALİM EROL (Konya) — Grup adına konuşu

yor Sayın Başkan. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Grup adı

na konuşuyorum. 

[Sorular 'bir hafta sonra gündeme alınır; ondan 
sonra her gün hükümet cevap verebilir. Hükümet so
ruya bir ay içinde cevap veremezse, Meclis Başkan
lığından bir aylık tehir isteyebilir. Bunlar İçtüzükte, 
zaten var; ama işlemiyor. Sayın arkaldaşımız «iki ay
lık müsaade verin» diye bir hüküm getirmiş; kabul 
etmediniz, reddettiniz. Niye? Ne çıkardı? Zaten mec
bur tutmak lazım. 

Grup olarak şimdi önerge verdik; eğer bir ay içe-
riisinde hükümet sözlü soruya burada cevap verme 
hakkını küllamdırimazsa, şuraya gelip bilgi vermezse, 
o zaman milletvekiline hak verelim; çıksın şu kürsüde 
görüşünü ve ısoruısunu hiç almazsa beş dakika içinde 
ifade etsin işitiyoruz. İlşjte müeyyide. Mecburdur o za
man hükümet kalkıp burada cevaplamaya. 

İBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Beş dakika 

hak verelim; yani, bir ay bekleyen milletvekili, soru
suna cevap alamazsa, çıksın burada beş dakika, so
rusunu gerekçeli olarak, mütalaasını da ekleyerek, 
açıklamalı ollarak ifade- etsin. Nedir bunun zararı? 
Milletvekiline biraz daha o imkânı versin. 

IBAŞKAN — Bağlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkanım. 
ıBakımuz, Sayın Başkan devamlı, «bağlayın» diye 

ikaz ediyor. Arkadaşlar bu şekildeki bir mamtaliıteyi, 
zihniyeti hâkim kılarsak, biz görevimizi yapamayız. 
Bir senemiz kaldı, gideceğiz. Hiç olmazsa şurada gö
revimizi tam yapmış olmanın, denetim fonksiyonu
muzu yerine getirmiş olmanın huzurunu bize Sayın 
Başkan veyahut da sayın arkadaşlarımız versin. 

Bu, hayatî derecede bizim görevimizdir. Sizin, 
bizim, hepimizin en işler şekilde görevimizi yapmaya 
imkân verecek bir maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, teşekkür ederim 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

(Bu bir ay içerisinde 'beş dakika konuşarak sorusu
nu ifade ettikten sonra, hükümete bir ay daha vakit 
verelim ve yine gelip burada cevap versin. 

İSALIM OREL (Konya) — Hükümeti iyi bağla. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — İkinci ay

da veyahut üçüncü ayda, hükümet gelip yine aynı so
ruya cevap versin. O zaman da, milletvekilinin ce
vap verme hakkı -eski hakkı- saklı tutulsun ve o 
hakkı da beş dakika değil -madem hükümet on da-
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kika (konuşarak izahat veriyor- lon dakika konuşarak, 
hükümetin buradaki izahatına cevap verelim ve fonk
siyonumuzu yerine getirelim. 

Saygılarımı sunanım. (SHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz 

efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; ben sizleri bir an 
içfin, ilkokul, ortaldkul, liste ve üniversite günlerine gö
türmek istiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ ı(1Kü!tahya) — Nerede o günler? 

SALİM EREL (Konya) — Gençleşielim o zaman. 
BAŞKAN — Ulufen efendim, soihlbet etmiyoruz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Hatırlarsınız, öğretmenlerimiz 'bizlere ya sözlü olarak 
soru sonarlardı ya da yazılı sınavlara tlaibi tutarlardı. 
Bunların karşısında cevap veremeyen olursa... 

HtUMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sınıfta 
kalırlardı. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sınıfta kalma en sıon aşaıma iidi. Eğer, 10 üzerinden 
not veriliyorsa İlden 91a kadar; 20 üzerinden not ve
riliyorsa, İMen 19'a kadar notlar alırdık. Bu notların 
karşılığında da, sizlerin hatırlayacağı tgiibi, bazen sı
nıfta kalırdık. Demek ki, soru sormanın karşılığının 
da bir müeyyidesi var; bu, eğitim sistemimizden ge
liyor. Türkiye Büyük Millteit 'Meclisinde dle, muhale
fet milletvekillerine tanınan denetim yolunun bir ara
cı da sonu olduğuna göne, bu soruya cevap verilrne-
•mesinim mümkün olmamlası lazım; yani mutlaka bir 
cevap verilmesi lazım. Zaten, İçtüzükte, devlet sırrı 
o'Jan konular ile kamu yararını ilgilendiren veya giz
lilik gerektiren haller için birtakım imkânlar tanın-
mıışltır. Onlara, hükümet zaten islerse cevap vermiyor. 
Öyle ise, diğerlerini neden cevaplamıyor? Buna de
netim açısından mutlaka kesin çlözüm getirmemiz (ge
rekiyor. 

(Benim önerim şu olacak : Sayın Komisyon Baş
kanı uygun glörürse, komisyon bu maddeyi geri al
ışıra; tbunu ciddî Ibir şekilde etüt edelim, sadece bizde 
değil; ileride çalışacak Millet Meclislerinde de bu 
Ikonıuınun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak bir 
şekle .getirelim. 

Saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Arıkan. 
önergeler vardır, ıgeliş sırasuna ıgöre okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 

COŞKUNOĞLU (Amkara) — Bu .okunan önergeler
den başka önerge var mı efendim? Bunlar okundu. 

BAŞKAN — Yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 

OOŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, arkadaşla
rın burada konuşmaları bizi de etkiledi, fakait, öner-
igeyi burada veriyorlar, bir sayfalık önerge. Burada 
Kdmiısyon buna vicdan huzuruyla \ kaitılıp katılma
dığını nasıl beyan edecek? Arkadaşlar lütfetsinler, 
komisyona gelsinler; kanunlar ve içtüzük komisyon
da oluşur, burada bazı flarma'li'teler tamamlanır. 

Sayıra Başkan, arkadaşlarımız burada İçtüzük ya
par gibi Ibir tavır aldılar. Ben, bu maddeyi, bu öner
gelerle ıber^ber geri alıyorum. Buyunsunlar, komisyon
da halledelim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
HİUMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — De

mokrat Başkan. 
IBAŞKAN — 103 üncü madde, önergeleriyle bir

likte, Komisyon tarafından talep edilmiş ve geri ve
rilmiştir. 

104 üncü. maddeyi okutuyorum : 
Başkanlıktan sorular 
MADDE 104. — Başkanın, Başkanlık Divanının, 

Başkanlık Divanı Üyelerinin ve Danışma Kurulunun 
Türkiyie Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili 
görevleri hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı 
soru sorulabilir. 

Bu sorular Başkan veya görevlendireceği Başkân-
vekilleriraden biri tarafından cevaplandurılır. Soru söz
lü isıe, önergesi verildikten yedi gün sonra gündeme 
alınır. 

Bu sorular hakkında da Hükümete yöneltilen so
rular hakkındaki hükümler uygulanır. 

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

önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Ermeyenler... Kaibul edilmiştir. 
105 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Görüşme 

Genel Görüşmenin tarifi 
MADDE 105. — Genel Görüşme, toplum ve Dev

let faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşül-
mesidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltimeyenler... Kalbul edilrnıiştior. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 

COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir da
kika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Yüce Meclisin ^imdi 
kabul ettiği 104 üncü maddeyi okuyorum : «Başka
nın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyeleri
nin...» 

Burada bütün ifade edilen, «Başkan», fflci madde 
evvel ıban arz ettim, dedim ki, «Efendimi, başkan ta
biri bu tçjtiüızıü'kte geçiyor ve bu tabir Büyük Millet 
Meclisi Başkanına aittir. Binaenaleyh, burada Meclis 
Başkanı derseniz, başka yerde tezata düşeriz, aykırılı
ğa düşeriz». Yüce Meclis buna iltifat etmedi, kalbul 
etiti. Buyurun, bu maddeyi de, kalbul etiti. Böylece 
aykırılık doğdu. Efendim, biraz komisyona itimat et
sinler. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aykırılık yok Sa
yın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T: 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Var efendim. Orada 
Meclis Başkanı, burada Başkan; aykırılık neden yok? 
Var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o oylandı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Evet, o da oylandı, ka
bul edildi; bu da oylandı; kalbul edildi. Bir madde
de, «Meclis Başkanı» dedik, diğer maddbde, «Baş
kan» diyoruz. Bu zaten Meclis Başkanıidır ve sistem 
olarak baştan aşağı maddelerde, «"Başkan» tabiri kul
lanılmıştır. 

Efendini denldi ki, «komisyon başkanı var». Ko
misyonlara aiıttir o başkan ve daima oırada da, «klo-
misyon başkanı» demişizdir. ıBunun bir sistemi var 
efendim; ıbiu sisltiem bozuldu giıtiti işte; buyurun, bo
zuyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tuta
maklara geçti 'bu ıstözler zfalfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU ı(Ankara) — Tutanağa geçmekle 
olmaz efendim; İlçtlülziüğe aykırı. 

ıBAŞKAN — 'Sayın Coskunoğlu, hju... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Neyse efendim, geçti. 

IBAŞKAN — (Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, arka

daşımız, daha önce kabul edilmiş ve iltibasa nıey-
xian vermemek için ıtiasrih edilmiş olan bir deyimin, 
bu kez tekrarlanmadığından yakınıyor. İlke olarak 
haklıdır; ama Komisyon Başkanının bu konuda uya
nışı gerekir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Ne uyarısı gerekir?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — En azından, bu 
tüzükte vahdet sağlama yükümlülüğü birinci dere
cede komisyonla mevdudur. Komisyon, güvenimizi yi-
tirimekltiedir, oylandıktan sonra onu hatırlatmakla. 
Eğer aykırılık var idi iıse, ısöz alır düzeltirdi. Böyle 
başkanlık olimaz Sayın Başkanım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, benim 
noktai nazarıma aykırı şek i fide, benim katılmama ay
kırı olarak kalbul edilmiştir. 

(BA!ŞKAN — Bir saniye Sayın Ooşkunoğlu. 
(Sayın Tuitluim, Sayın Coskunoğlu bu meseleyi da

ha önceden hassasiyetle ortaya koydu ve önergeye 
katılmadığını da Ibeyan etti; ama (buna rağmen oy
landı ve ika'bul edildi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Hassasiyetle ortaya 
koyldulm. 

FETHİ CBLİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
(müsaade eder misiniz efendim? 

IBAŞKAN — Efendim, yeni bir usul çıkanmıyo-, 
ruz, 

FETHİ ÇELİKİBAŞ (Burdur) — Hayır, İçtüzü
ğümüzde (bir madde var, müsaade eder misiniz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usul 
tartışması açıyor musunuz Sayın Başkan? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOÖLU (Ankara) — Yok artık!.. 

IBAŞKAN — Yok efendini. 
FETHİ ÇEUKBAŞ (Burdur) — Efendim, İçtü

zükte konuyu halledecek bir madldemiz var esasın
da. 

IBAŞKAN — Hangi maıdde efendim? 
(FETHİ ÇEUKBAŞ (Burdur) — İzin verirseniz 

arz edeyim. 
Müsaade buyurursanız 86 ncı madde şunu diyor : 

«Meclis (Başkanlığı, kanun tasarı ve tekliflerini Ana-
yaısa dili, kanun yazılış tekniği bakımından incele-
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ımekle görevli yeteri Ikaidar uzmandan kurulu bir hle-
yet teşkil eder. Bu heyet komisyonlara danışmanlık 
yapar. 

IKanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisince ka
bulünü gerektirecek oylamanın yapılmasından önce, 
metinde yazılı veya sıra ıbakıımından bozukluk oldu
ğu Veya maddî İhatalar 'bulunduğu ileri süriiKirse ve 
esas komisyon veya Hükümet bu görüşe katılınsa, 
mat im, esas komisyona geri verilir. Bu şekilde düzel
tilen maddeler de yeniden oylanır.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOĞLU {Ankara) — Maddî ihata değil ki. 

BAŞKAN — O madde var efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 

COŞKUNOĞLU (Ankara) — O madde var efendim, 
(bu işim o madide ile alalkası yo!k. 

fFETHİ ÇELİKİBAŞ l(Burdur) — Müsaade buyu
rursanız «onumda ihütün Ibu müzakereler (bittikten son
ra komisyon ele alacak ıbu maddeye göre bu aykı
rılıkları ıbertaraf edecektir. Gayet 'basit. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
~ COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ydk efendim, bü mad
dî İhata değil. O madde ile alakası yok. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ıSayıın Çelikbaş, ıbu şekilde burada oylanıp da 

maddeleşien herhangi bir hükmü, ıo buyurduğunuz 
(hususta 86 ncı maddeye uyduramazısınız. O ancak, 
daha önce, oylanmadan önce yapılacak çalışmalara 
aittir. Oylamadan sonra artık onu Yüce Meclis kabul 
etmiştir, ©öyle, herhangi hir lafzı veyahut da maddî 
eksiklikler bulunduğu cihetle düzeltmeye giderseniz, 
çok daha değişik ve altından kalkılamayacak mesele
ler ortaya çıkar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ ıtfBurdur) — İnsicamı sağla
ma zarureti var. 

BAŞKAN — Daha önce komisyonda olması lâ
zım; 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz hir açıklık getireyim iki 
kelime ile. 

Sayın Başkanım diyorlar ki, «'Meclis Başkanlığı, 
(Başkanlık, Başkanlık Divanı, ibaşkanvekilleri» Şimdi, 
başkanın ifade ettiği konular ibumunla alakalı değil; 
madde başlığı «Başkanlıktan sorular» dır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOĞLU (Ankara) — Madde ıbaşka ama, ta
bir aynı. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Doğru
dan doğruya «Başkanlıktan sorular» dır; «Başkanlık
tan sorular» olduğu için, sadece «Başkan» denmiş
tir; diğerlerinde «Meclis Başkanı» demek zarureti var
dır. 

BAŞKAN — Peki ©fendim; mesele aydınlığa ka
vuşmuştur. 

106 ncı ımiadldeyİ okutuyorulm : 
Genel Görüşmenin açılması 
MADDE 1Ö6. — Genel görüşme açılması, Hüikü-

rnet, siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekili 
tarafından hir önergeyle istenebilir. Bu istem, Baş
kanlıkça derhal gelen kâğıttılar listesine alınır, Genel 
Kurula ve Hükümete duyurulur. 

Verilen önergenin metni heşylüz kelimeden fazla 
iıse ilsıtek sahipleri heşyüz kelimeyi geçmemek üzere 
önergenin özetini eklemek zorundadırlar. Genel Ku
rulda ihu özet okunur, aslı tutanağa eklenir. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul 
karar verir. 

Genel Kurulda ıbu konudaki görüşmede, sırasıyla 
Hükümet, siyası parti grupları ve istemde bulunan 
ımilletjvek'illerinden birinci imza sahibi veya onun gös
tereceği ibir diğer imza sahibi konuşabilir. Genel Ku
rul genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oyla
ma suretiyle karar verir. 

IBAŞKAN — Miadde üzerinde Soısyaldemokrat 
Halkçı Parti Grulbu adına Sayın Hüseyin Aydemir 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
'Sayım Aydemir, süreniz 10 dakika efendim. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR (İz
mir) — Sayın Başkamm, pek muhterem milletvekilleri; 
şimdii denetim yollarının en etkilisi ve özellikle sadece 
denetim değil, hükümetin İcraatına katkı sağlaya
cak, onu yönlendirecek; bir milletvekilinin ve grup
ların fonksiyonunu dile getiren, ona imkân veren 
genel görüşme önergesiyle ilgili düzenleme üzerin
deyiz. 

Hakikaten bu müessese çok önemli. Hepimiz gö
rüyoruz, her gün yaşıyoruz, saatlerce burada genel 
görüşme müzakerelerini yapıyoruz; fakat hepimiz 
dikkat ediyoruz, diğer zamanlarda yapılan grup 
toplantılarından, grupların ifade ettiği toplantılardan 
başka bir farkı yok. Genel görüşme denebilecek bir 

BAŞKAN — Nereye efendim? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bu mev

zuda. 
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mahiyeti yok. Evvela bir öngörüşme yapılıyor, ön-
görüşmeden sonra da, eğer karar verilirse genel gö
rüşme yapılıyor. Ancak fark ne? öngörüşmedeki 
müzakereler ile genel görüşmedeki müzakereler ara
sında da bir fark yok; sadece, öngörüşmelerde hü
kümet önoe konuşuyor, genel görüşme kabul edilirse, bu 
defa hükümet sonunda konuşuyor; işte o kadar. Şimdi
ye kadar ancak 'bir veya iki defa genel görüşme kabul 
edilebildi ve diğerlerinde hiç kabul edilmedi ve dai
ma öngörüşmeler safhasında genel görüşme redde
dildi. 

Yeni metnin eskisinden hiçbir farkı yok. Eğer 
grupları burada konuşituracaksak, gruplar gelip be
şer onar dakika konuşacaksa, aynı şeyi zaten yapı
yoruz. Hükümet burada bir konuşma yapıyor, her 
gruba söz hakkı doğuyor ve söz alıp kendi görüşle
rini ifade ediyorlar ve böylece konu özel gündem
de halledilmiş oluyor. 

Demek ki, genel görüşmenin özel bir öneminin 
olması lazım. Diğer uluslarda ve diğer ülkelerde 
olduğu gibi, genel görüşıme müzakereleri, Meclisin 
en önemli konularda bilgi edinmesine ve katkısına, 
kararını, direktifini hükümetine vermesine medar 
olan bir müessese. Yani, genel görüşmede, soruş
turma diye bir şey yok, hükümeti muaheze altına 
alma diye de bir şey yok, araştırma da yok; sade
ce, şurada hükümetin yaptığı icraat üzerinde, hü
kümetle karşılıklı olarak görüş teatisinde bulunmak 
ve bu arada da milletvekillerin ve grupların o konu
daki görüşlerini hükümete etkili bir şekilde intikal 
ettirerek hükümeti yönlendirmek, millet adına o 
konuya sahip çıkmak var. Biz bu müessesenin özünü, 
esprisini muhafaza edip de yaşatamıyoruz. Genel gö
rüşme müzakereleri, normal zamanlarda yaptığımız 
gibi, partilerin onar dakika konuşarak hükümete 
görüş bildirmesii şeklinden dışarı çıkmış değildir. Ge
nel görüşme dediğimiz vakit, Meclislin mutlaka o ko
nuya sahip olması gereken bir konuşmayı kastediyo
ruz. işte irtica konusu. Aylarca basını ve milleti iş
gal etti; bütün yetkili mercilerin bu konuda görüş
lerini ifade etmeleri imkânı sağlandı. 

Milletimiz gözünü Meclise dikip, «Bu konuya 
sahip ol; partiler, gruplar ve rnıilletvekilleri olarak 
bir araya gelin ve millet için hayatî bir önem taşı
yan bu konuda belirli bir istikamet çizin; Meclis 
olarak ağırlığınızı koyun ve hükümete faaliyetlerin
de «dur» deyin, istikamet ve yön verin» demekte
dir. 

Bu kadar önemli bir konuda görüşme yapıldı
ğında, her günkü gibi, parti grupları yirmişer daki
ka konuşuyor, hükümet yirmi dakika cevap veriyor 
ve önerge sahibi ya da yetkili kıldığı kişiye de bir 
on dakika konuşma imkânı sağlanıyor ve böylece 
görüşmeler bitiyor; diğer görüşmelerde de bu oluyor. 
Genel görüşmeden bir farkı yok ki! 

Genel görüşmenin diğer görüşmelerden farklı ol -
ması gerekir. Normal görüşmelerle genel görüşme 
arasındaki bu farkın kaybolması yanında eğer ge
nel görüşmeye karar verirse, ki bir defa dış konu
larla ilgili olarak Sayın Rüştü Şardağ'ın verdiği ge
nel görüşme önergesi veyahut daha evvel partimi
zin verdiği bir genel görüşme önergesi kabul edildi 
ve duş politikada konuların burada derinliğine ge
nel görüşme konusu yapılması kabul edildi. Aradan 
geçen üç gün sonra konuşuldu, yine bir fark yok. 
Çünkü, grup sözcüleri tarafından aynı şeyler söy
lendi ve böylece ilk öngörüşme ile son genel görüş
me arasındaki fark kaybolmuş oldu. Demek ki, bir 
ihtiyaç var; bilgi edinme ve genel denetimi, sağla
ma bakımından; hükümet üzerindeki, konular üze
rinde denetimi sağlama, bilgi edinme bakımindan 
genel görüşme müessesesini düzenlemek mecburiye
tindeyiz. 

Geçen üçbuçuk yıl içerisinde yüzlerce genel gö
rüşme önergesi verildi1; bu yüzlerce genel görüşme 
önergesi içerisinde gruplar görüşlerini ifade ettiler. 
Sadece üç tanesinde, daha önceden partiler arasın
da sağlanan mutabakat gereğince genel görüşme 
açılmasına karar verildi; onun dışındaki bütün genel 
görüşme önergelerinde öngörüşme müzakereleri ile 
yetinildi ve genel görüşme açılmasından kaçınıldı. 
Niçin? Buraya hepimiz için çok önemli olan bir 
trafik konusu getirildi. Hepimizin yarın ne ola
cağımız belli değil. Ülkemizdeki trafik prob
lemleri diğer ülkelerden kat kat fazla. Bu konuda 
sorumluların durumu var; birçok tedbirler alınması 
lazım. Konu sadece Emniyet Genel Müdürlüğü
nün, İçişleri Bakanlığının değil; Ulaştırma Bakan
lığının da kara emniyetini, can emniyetini, mal em
niyetini sağlamak için alması gereken tedbirler var. 
Ulaştırma Bakanlığı sadece havayollarında, demir
yollarında can emniyetini korumak için tedbir alma
yacak; devreye girsin ve konuya ağırlığını koysun. 
İçişleri Bakanlığı zabıta tedbirlerini uygularken, 
Ulaştırma Bakanlığı da trafik kazalarına karşı ön
lemlerini alsın. Trafik konusunda iki defa genel gö
rüşme önergesi verildi, ikisi de reddedildi. 
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Demek istediğim şu : Her konuda, milletvekille- | 
rinin hükümete etki yapabilecek, ona yön verebile- I 
cek bilgisi, tecrübesi ve deneyimi var. Genel gö
rüşme önergelerinde bütün konular bu şekilde gel- I 
mekte ve bir hükümeti muaheze yok ki, p konula- I 
rın ayrıntılı olarak ifade edilmesi ve yön verilmesi I 
var. Ne diye buna mani olunuyor? I 

Şimdi bu maddeyle ilgili olarak bir önerge de I 
verdik; Meclis araştırmasıyla ilgili madde geldiğin- I 
de onun üzerinde de bir konuşmamız olacak. Bu I 
konudaiki önergemizde de ifade ettiğimiz gibi, ge
nel görüşmelerle ilgili maddenin yeniden düzenlen- I 
mesi gerekmektedir, önergemizde diyoruz ki, ön-
görüşmel'erde, grupların yanında, evvelemirde en I 
azından üç milletvekili de burada fikirlerini ifade I 
etme imkânını bulsun Sadece gruplar adına ko- I 
nuşma yaptınrsanız, konuşmalar grup hâkimiyetin- I 
de kalır. I 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDİEMÎR (Devamla) — IBu bakım
dan, bu konuya Önergemizde de açıklık getirdik ve 
genel görüşme için öngörüşmeler yapılırken, grup
lardan sonra, sadece önerge sahibi bir oıilletveki- i 
üne değil, üç milletvekiline daha, burada fikrini I 
söyleme imkânını verelim ki, hiç olmazsa genel gö- I 
rüşmenin öngörüşmelerine daha fazla milletvekili I 
fcatılabilmiş olsun. Eğer genel görüşme açılması is- I 
temi kabul edilir, ikinci görüşme açılırsa, o zaman I 
da •İngiltere'de olduğu gibi, milletvekilleri oturduk- ! 
lan yerden veya kürsüden, gruplar yanında, on mil- I 
letvekili beş dakikayı geçmemek üzere gerekçeli, 
açıklayıcı görüşlerini bildirsinler ki, genel görüşme 
yapılmış olsun. 

BAŞKAN — Efendim, 'bağlayacaksınız değil mi? 
HÜSEYİN AYDEMUR (Devamla) — Yüce Mec

lise saygılarımı sunarım. 

BAıŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Efendim, başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
Efendim, önergeler var. Geliş sırasına göre oku-

tuyorumı: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi (İçtüzüğü teklifinin, 106 ncı maddesinin son fık- I 
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rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Mehmet Onur Pertev Aşçıoğhı 
Kahramanmaraş Zonguldak 

ihsan Nuri Topkaya Ali ©abaoğlu 
Ordu Nevşehir 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

«Genel Kurulda hu konudaiki görüşmede, sıra
sıyla istemde bulunan milletvekillerinden birinci im
za sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahi
bi, siyasî parti grupları ve Hükümet konuşabilir.g 
Genel Kurul, genel görüşme açılıp açılmamasına 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

Gerekçe : Genel Görüşme konusu hakkında Hü
kümetin daha etraflı bilgi vermesini sağlamak ba
kımından söz sırasında değişiklik yapılaraJk, önce 
önerge sahibine sonra siyasî parti gruplarına daha 
sonra da hükümete söz verilmesi uygun görülmüş
tür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzük teklifinde, komisyon metnin
deki 106 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Türkân Ankan Günseli özkaya 
Edirne 'İstanbul 

Mal Şişman .Kemal Gökçora 
istanbul 'Bursa 

Hayruilah Olca 
'izmir 

^Genel Kurulda bu konudaki görüşmede, sıra
sıyla Hükümet, siyasî parti ıgrupları ve istemde 
bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi ve
ya onun göstereceği bir diğer imza sahibi ile şahıs
lar adına iki milletvekili konuşabilir. Genel Kurul 
genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama 
suretiyle karar verir/ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 106 ncı maddesi
nin 4 üncü fıkrasının yeniden düzenlenerek madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz 
ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Salim Erel 
Konya 

Yusuf Demir 
'Uşak 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

(Kâzım İpek 
Amasya 

Mehmet Üner 
(Kayseri 

Genel görüşmenin açılması 
MADDE 106. — Genel görüşme açılması, Hü

kümet, siyasî parti grupları veya en az yirmi millet
vekili tarafından Ibir önergeyle istenebilir. Bu istem, 
Başkanlıkça derhal gelen kâğıtlar listesine alınır, Ge
nel Kurula ve Hükümete duyurulur. 

Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden fazla 
ise, istek sahipleri beşyüz kelimeyi geçmemek üzere 
önergenin özetini eklemek (zorundadırlar. Genel Ku
rulda ıbir özet okunur, aslı tutanağa eklenir. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul 
karar verir. 

Genel Kurulda bu konudaki görüşmede, sırasıy
la hükümet, siyasî parti grupları ve istemde bulunan 
milletvekillerinden birinci imza sahilbi veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibi ile; Genel Hükümlere 
uygun olarak 3 milletvekili konuşabilir. 

Genel Kurul, ıgenel görüşme açılıp açılmamasına 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin «Genel gö

rüşme açılması» (başlığını taşıyan 106 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ©deriz. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Osman Bahadır 
Trabzon 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı olan önerge, en 
son okunan önergedir. Ondan /başlayarak önergeleri 
aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları
nın önergesi : 

Görüşülmekte olan içtüzük teklifinin, «Genel 
Görüşme açılması» başlığını taşıyan 106 ncı madde
sinin üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

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

T. COŞKUNOĞLU ı(lAnkara) — IKatılmıyoruz efen
dim. Bu ımadıde şümullüdür, birbiriyle irtibatlı fık
ralardır. 

(BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Vardal, buyu
run ©fendim. 

ISA VARDAL i(Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bu maddedeki üçüncü fıkranın 
madde metninden çıkarılmasını iistemıemdeki maksat, 
mükerrer bir düzenleme olduğu içindir. Çünkü, 
üçüncü fıkrada «Genel görüşme açılıp açılmamasına 
Genel Kurul karar verir» Idiyoruz. Tekrar, son fıkra
da, «Genel Kurul, genel görüşme açılıp açılmaması
na işaretle oylama suretiyle karar verir» deniyor ki, 
mükerrer bir yazı. Fazlalık olduğu için bunun çıkarıl
masını istedim. 

Teşekkür 'öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
Önergeye komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorumı: Kalbul eden

diler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
iDiğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaşla

rının önergesi: 
106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının yeniden 

düzenlenerek maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesi için gereğini arz ederiz. 

Genel Görüşmenin açılması 
MADDE 106. — Genel görüşme açılması, Hükü

met, siyasî parti grupları veya en az yirmi milletveki
li tarafından bir önergeyle istenebilir. Bu istem, Baş
kanlıkça derhal gelen kâğıtlar lilstesine alınır. Genel 
Kurula ve Hükümete duyurulur. 

Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden fazla 
ise, istek sahipleri beşyüz kelimeyi geçmemek üzere 
önergenin özetini leklemek zorundadırlar. Genel Ku
rulda bu özet okunur, aslı tutanağa eklenir. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul 
karar verir. 

Genel Kurulda bu konudaki görüşmede, sırasıyla 
hükümet, siyasî parti grupları ve istemde bulunan 
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tnilletvek'iUerinkien birinci imza sahibi veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibi ile; Genel Hüküm
lere uygun olarak üç miıHetıvekii konuşabilir. 

Genel Kurul, genel görüşme açılıp açılmamasına 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz. İki noktayı ihtiva ediyor; birisi, genel görüşme
nin tutanağa eklenmesi ki, zaten ekleniyor ve burada 
okunuyor ve zapta da geçiyor. İkincisi, son söz mil
letvekillinin kuralına göre «Üç mildetlvekili konuşsun» 
diyor arkadaşımız. Tüzüğümüze ıgöre kural olarak, 
her konuda son slöz milietvekilinindir ve bu kurala 
riayet edilerek bir milletvekili zaten konuşuyor. Bu
rada istisnaî olarak üç milletvekilinin konuşmasını 
doğru görmüyoruz, kabul etmiyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim önergeye komisyon katıl
mıyor. 

Sayın Aydemir biraz önce önergeyi izah ettiler. 
HÜSEYliN AYDEMİR (İzmir) — İzah ettim, 

söz istemiyorum. 
(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Edirne Milletvekili Türkân Arıkan ve arkadaşla

rının önergesi: 
106 ncı maddesinin son ifıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Genel kurulda bu konudaki görüşmede, sıra

sıyla Hükümet, siyasî parti grupları ve istemde bu
lunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibi ile şahısları 
adına iki milletvekili konuşabilir. Genel Kurul, ge
nel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama su
retiyle karar verir». 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, gerekçe
sini bir evvelki önergede arz ettim, o nedenle katıl
mıyoruz; çünkü buradada «Hki milleüvekili» diyor. 

iBAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
lar... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum «fendim : 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur ve 

arkadaşlarının önergesi : 
106 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Genel kurulda bu konudaki görüşmede, sırasıy

la istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza 
sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi, 
siyasî parti grupları ve Hükümet konuşabilir. Genel 
kurul genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oy
lama suretiyle karar verir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU İBAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, esasen 
katılıyoruz; ancak komisyonun sayısı bakımından ka
tılmak imkânı yok, ama; buradaki gerekçe açık; ka
tılmak imkânımız olsa katılırız. Binaenaleyh, önerge
yi olumlu buluyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi olumlu buluyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
106 ncı maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum: Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyoruım: 
Genel görüşme için özel gündem 
MADDE 107. — Genel [görüşme açılmasına ka

rar verilirse, genel [görüşme günü için Danışma Ku
rulunca Genel Kurula bir özel ıgündem teklif olunur. 
Genel görüşmenin başlayacağı gün, görüşme açılma
sına karar verilmesinden itibaren kırksekiz saatten 
önce ve yedi tam günden sonra olamaz. 

Genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme 
önergesi sahibi; Hükümete, siyasî parti grubu veya 
gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birin
ci imza sahibi milletvekiline veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. 

Bumdan sonraki görüşmeler hakkında jgenel hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Hüseyin 
Aydemir grup adına söz istemiştir. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, burada da önerge var mı? Hükümet burada 
öne alınmış; diğer maddede geriye alındı. 

BAS/KAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 

(İzmir) — Genel görüşme için özel gündemle ilgili 
düzenleme üzerinde görüşüyoruz. Esasen, bir evvelki 
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maddede görüşülen hususların gündeme alınmasıyla 
ilgili tamamlayıcı (bir maddedir, öngörüşmeden son
ra eğer genel görüşme açıtaasıoa karar verilirse bu 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

Bu bakımdan, öngörüşme maddesinde vermiş ol
duğumuz önerge reddedilmiş olmasına rağmen, şa
yet bu madde ile ilgili olarak verdiğimiz önerge ka
bul edilirse, konu, hiç olmazsa genel görüşme açıl
dıktan sonra, genel görüşmenin aslîsi yapılırken bir 
parça düzelıtilmiş olur. Yoksa, genel görüşmeyle ilgi
li - öngörüşmede iki milletvekiline konuşma hakkım 
vermeyen bir anlayışı hiçbir surette, hiçbirimizin tas
vip etmediğine ben yine inanmak liıstiyorum. 

Sayın Başkanım, aziz (arkadaşlarım; gerek bura
da bir önceki maddenin görüşmeleri sırasında ka
rara bağladığımız hüküm ve gerekse öngörüşmeden 
sonraki genel görüşmeyle ilgili hüküm, aynen Meclis 
araştırmasında da uygulanmaktadır. Bu bakımdan 
ayrıca önemi vardır; çünkü bundan sonra gelecek 
madde düzenlemelerini yaparken, Meclis araştır
masının öngörüşmesinde ve genel görüşmesinde, aynı 
yöntemler - yani, Meclis araştırması görüşmelerinde, 
aynen genel görüşmedeki hükümler - uygulanır, usul
ler tatbik edilir-diyor. Eğer, Meclis araştırması açıl
masına karar verilirse, ondan sonra İçtüzüğün ko
misyon kurma ile ilgili ıflMeclis adına inceleme yap
ma imkânı verilen ve belirli konularda çeşitli kuru
luşlardan bilgi istemeye yetkili (milletvekillerinden 
oluşan komisyon) ve bu komisyon kanalıyla bilgi top
lanmasına imkân.veren hükümler düzenlenmektedir. 
Bu bakımdan, bu maddeyi düzenlerken, aynı za
manda Meclis araştırmasıyla ilgili öngörüşme ve on
dan sonraki görüşmelere ışık tutacak usulleri, uygu
lanacak usulleri düzenlemek mecburiyetindeyiz. 

Biraz evvel, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
mız bizim önergemize katılmadı kabul etmedi, öner
gemizde ne vardı? Genel görüşmenin öngörüşme mü
zakereleri sırasında, grupların yanında 3 tane de mil
letvekili 10'ar dakika konuşsun dedik; niye bunu ka
bul etmedi? Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, mü
zakereler başlarken çıktı, burada, «Geniş bir anlayış 
içerisindeyiz, kısıtlamıyoruz, karşılıklı diyalog kura
lım» dedi.. 

BAŞKAN — Efendim, o madde oylandı geçti.. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki, bü
tün bu vaatlerine rağmen, uygulamaya gelince yan 
çizdi. Olmadı! Niye?.. 

Şimdi, hiç olmazsa bu madde üzerinde, öngörüş
me yapılıp, genel görüşme açılmasına karar verildik
ten sonra, yine burada aynı usul uygulanıp da grup
ları konuşturup dağılmayalım. Ya ne yapalım: Ev
vela, 3 milletvekili, içtüzüğün genel kurallarına gö
re gruplardan sonra çıksın, o genel görüşme konu
suyla ilgili fikirlerini burada açıklasın. İstediğimiz 
masumane bir talep. Böylece, milletvekilini grup hâ
kimiyetinden kurtaralım. Sjadece grup yok, gruptan 
evvel hizmet milletvekiline aittir. Sadece gruplar adı
na birer milletvekilini konuşturursak, muhalefet gru
bunu iktidar grubuna, iktidar grubunu hükümete 
mahkûm etmiş oluruz. Milletvekiline konuşma imkâ
nı verelim diyoruz. Bu konuşma süreleri beş dakika 
olabilir, on dakika olabilir; ama hiç olmazsa üç mil
letvekili, gruplardan sonra kendi fikirlerini ifade 
ederse, çok daha yerinde bir uygulama olacaktır. Za
ten bugüne kadar - üç tanesi müstesna - genel görüş
me açılmasına karar verilmemiştir. Biz, eğer genel 
görüşme açılmasına karar verilmişse, genel görüşmede 
öngörüşjme usulleri aynen uygulansın; fakat buna 
ilave olarak üç milletvekili daha şalhisî görüşlerini 
ifade etsin diyoruz. Bunu da kâfi görmüyoruz ve ge
nel görüşmeye hakiki içeriğini, manasını, mıahiyetini 
kazandırabilmek için - İngiltere'de ollduğu gibi - on 
milletvekili kalksın, genel görüşme ile ilgili fikirleri
ni, görüşlerini ilgili bakana, soru da sorarak, beş da
kika ile ifade imkânını bulsun diyoruz. Zaten genel 
görüşme somunda «kabul» Veya «Rıet» şeklinde 
bir karar alınmıyor. İşte böyle yaparsak, konuya 
Meclisin, milletvekiliyle, gruplarıyla, iktidarıyla sa
hip olduğu anlayışı hâkim kılınacaktır. 

1973 İçtüzüğünün uzantısı olarak, aynı anlayışla, 
icrayı hâkim kılan, Meclisi ve -en mühimi- milletve
kilini dışlayan bir anlayışı hâkini kılma yolundayız, 
hiçbir değişiklik yok. Şurada uzun müzakereler yapı
lıyor, gayret gösteriliyor, öngörüşme başarı ile neti
celendiriliyor ve eğer yüce Meclis, iktidar grubunun 
görüşlerine uygun olarak, binide bir ihtimalle, genel 
görüşme açılmasına karar verirse, iki üç gün sonra 
hükümet icraatı ile o konuyu burada tekrar ifade ede
rek görüşlerini dile ıgetiriyor; bilgi eldinme yollarını 
açıklıyor, hükümeti yönlendiriyor ve soruna sahip 
oluyor. Yüce Medlüsin soruna sahip olmasını istiyo
ruz. Blöyle bir imkân, fırsat elimize geçmiştir. 1973 
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yılından 1987 yılıma kadar bunun ıstırabını bundan 
evvelki tnecliisler çekti. Çün'kü ılçitüzük o imkânı ver
medi; ama şiımıdi elimize bir fırsat geçti; başladığı
mız noktada bu işi bitirtmıeyelim, bir değişiklik yapa
lım; zaten gerekçe de uygun »değildir, İçtüzük düzen
lemesiyle ilgili komisyonun gerekçeleri var. «Muha
lefet ile iktidar arasımda diyalog kuralım, hükümete 
yön verelim memleketin hayatî konularına Meclis sa
hip olsun» diyor. «Bunlar masumane istediklerinıiz-
dir. 

Sayım üyeler, onuin içim bu madde üzerine dikkat
lerimizi çekerim. Madde üzerimde önerge verdik, öner
gemiz biraz sonra görüşülecek, yine önergemizi red
detmeden evvel -hiç olmazsa- Sayın Komisyon Baş
kanı anlaytıış ıgölsıtlerisim, maddieyi 'geriye alsın; bu konu 
komisyonlar arasımda görüşülsün. Meclis genel gö
rüşmeye karar verirse, burada soru soracak olan on 
tame milletvekili -Ihangi partiden olursa olsun- hükü
mete katkıda bulunsun. O soruna sahip çıkılsın. 

Aziz arkadaşlarımı, maruzatım buldur, bu anlayış
la yüce Meclisin en isabetli kararı vereceğine inanıyo
rum. En derin büvetlerimi arz ederim. (SHP sırala
rımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, konuşmanızı ikazsız 
bitirdiğiniz içim teşekkür ederim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir huisuısu arz ötmek istiyorum; İçtüzük de kanunlar 
ıgilbi görüşüldüğüne göre, oylamada nisabı takip eder-
sieniz, lQf oy bulunamayacaktır. Bu duruma göre ge
reğini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Birincisi, daha oylamaya geçmedik; 
o buyurduğumuz husus da İner seferinde münakaşa
ya sebebiyet verdi, üzerinde tam bir mutabakat da 
doğmadı. 

OSMAN BAHADIR {Trabzon) — Resen uygula
ma başlamıştır, 101 kabul oyu aranıyor. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olam 344 ısııra sayılı Türkiye Bü

yük Millet Meclisi İçtüzlüğÜ teklifimin 107 nci madde

sinin ikinci ve üçüncü fıflenaısımım yeniden düzenlene
rek, maddemin değiştirilmesini müsaadelerine arz ede
riz. 

üseyin Aydemir 
iîzmir 

Salim Erel 
Konya 

Kâzım llpek 
Amasya 

A. Rıza Akaydım 
Çorum 

Mehmet Ün er 
Kayseri 

Yusuf Demir 
Uşak 

Gemel görüşme için özel gündem. 
'MADDE 107. — Genel görüşme açılmasına ka

rar verilirse, genel görüşme günü için Danışma Ku
rullarınca Genel Kurula bir özel gündemi teklif olu
nur. Genel görüşmenin başlayacağı gün, görüşme 
açılmasına karar verilmesinden itibaren kırksekiz sa
atken önce veya yedi tam gündem sonra olamaz. 

Genel görüşmede ilk söz hakkı, .genel görüşme 
önergesi sahibi; Hükümetle, siyasî parti grubu veya 
gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birin
ci imza sahibi mille'tJvekillerine veya omun göstere
ceği bir diğer imza sahibi milleDveflciline aittir. Bun
dan sonraki görüşmelerde genel hükümlere uygum 
olarak üç ımilleflvekil'i konuşabilir. 

(Kürsüden yapılan konuşmalardan somra hükü-
mue'ttiem soru sormaik İsItJeyenHer, sorularımı yerlerinden 
sorarlar. Sorular; sıra ile ve baş dakikayı geçmemek 
üzere, açıklaımalı olaraik sorulabilir. Sorulara hükü
met adıma cevap verilmesi zorunludur. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye iştirak 
ediyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OÖŞKUNOÖLU ıtfAnkara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarımıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

1(110 milllâtlvekıli ayağa kalktı) 

CAİHİT TUTUM (İBahIkesir) — Bu kadar az ek
seriyetle maddenin kabulüne razı değiliz, yoklama 
istiyoruz Sayın Başkanım, 
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III. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Efendim, Sayın Tutum, Sayın Nal-
Ibanrtloğlu, Sayın Fırat, Sayın Kara, Sayın Ural, Sa
yın İpek, Sayın Toktaş, Sayın Resuloğlu, Sayın Ba
hadır, Sayın Karalı yoklama talep etmişlerdir; yok
lama yapacağız. 

((Yoklamaya (başlandı) 
Ali Baıbaoğlu?.. 
BAŞKAN — Burada. 
Faruk Dirik?.. 
BAŞKAN — Yok. 
H. Turan Öztürik?.. 
H. TURAN ÖZTÜRK <Novşehir) — Burada. 
BAŞKAN — Yo'k. 
KÂTtiP ÜYE CEMÂL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — 

Turan Öztöürk (burada ©fendim. 
BAŞKAN — Efendim, çdk rica edeceğim, yani 

nıe olur bir parça daha şöyle kaidenizi kaldırsıanız da 
ben de görsem!. 

(H. TURAN ÖZTÜRK (Nevşehir) — Ben, «Bu
radayım» diye 'bağırıyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, yani böyle arkaya 
sinmiş gilbi «Burada» diyorsunuz, ben nerede diye 
hakınıyoruım. 

H. TURAN ÖZTÜRK ((Nevşehir) — Ben, «Bu-
raldayı(m diye 'bağırıyorum, biraz daha dikkatli dinle
yin. 

BAŞKAN — Lütifen ©fendim, lütfen,... Bunun 
usulü kalkarak haîber vermektir. Yapmayınız, yar-
Idumcı oluın efendim, burada 400 tane isim okunu
yor... 

'(Niğde Miileltivekiİi Akın Gönen'den itibaren yok
lamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır. 
Görüışmelıere kaldığımız yetiden devam ediyo

ruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan 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) (Devam) 

BAŞKAN — 107 nci maddeyi oyluyordük; orada 
kalmıştık. 

107 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim lütfen salonu terk edip de zorluk çıkar
mayın. 

108 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Meclis Araştırması 

ıMecliıs Araşitırmasının tarifi ve açılması 
IMADDE 108. — Meclis araştırması, Türküyle Bü

yük Millet Meclisinin belli hir konuda Ibilgi edinmek 
için yapacağı incelemeden ilbareittir. 

Meclis araşitırmaısı önergesinin verilmesinde ve 
Meclis araşitırmasının açılmasında genel görüşme hü
kümleri uygulanır. 

IBAŞIK1AN — Efenidiim, madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

önerge varıdır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Görüşüilımek'tıe olan 344 ısıra sayılı lçtlüzük: teklifi

nin 108 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
IBahlkesir 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

M. Seyifi Oktay 
Ankara 

Mehmet Kara 
Tralbzon 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Ancak üye tamsayiisının sökizde ıbiri tarafından 
iıstenmesi halinde Meclis araştırması görüşme yapıl
maksızın açılır. 

BAŞKAN — önergeye (komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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önerge üzerinde imza sahibi?.. 
Söz istenmiyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
IMaddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1Ö9 uncu maddeyi dkütuıyortuım : 
Meclis Araştırması Komisyonu ve yetkileri 
MAIDDE Iİ09. — 'Meclis araştırmasının yürütül

mesi ıgörevi, genel hükümlere 'göre seçilecek ibir özel 
kiomisyona verilir. 

IBu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerek
tiğimde, Amfcara dışımda da çalışabileceği hususu Mec
lîs Balkanımın teklifi ite Genel Kurulca tespit edilir. 

Meclis Araştırması Komisyonu bakanlıklarla ge
nel ve kaitoıa blüitiçıeli dairelerden, mahallî idarelerden, 
mühitarlılklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumumdan, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlar
dan, kamu 'kurumu niteliğindeki meslek 'kuruluşların
dan ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi is
temek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini ça
ğırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon, gerekli ©ördüğünde uygun bulacağı uz
manlardan vıe ilgili giördüğü herkesten bilgi alabilir. 

Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması 
(kapsamının dışında kalır. 

ıMeclis Araştııması Kolmiisyonunum raporu hakkın
da Genel Kurulda, genel görüşme açılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

HİLMİ NALBANTOĞIJU <Erzurum) — Soru sor
mak istiyorum Sayın Balkan. 

IBAŞKAN — (Buyurun efendim, sualinizi sorun 
Sayım Nalharitoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, maddenin en son satırının bir üstündeki satı
rında, «Devlet sırları ile ticarî sırlar Meclis araştır
ması kapsamının dışında kalır» denilmektedir. 

IDevlet sırlarını anladık; ama, ticarî sırlar niye 
kapsam dışımda kalıyor? Bumu Sayın Komisyon izah 
edebilirler mi? 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. GOŞKUNOĞLU '(Anlkara) — Efendim, zannede
rim (burada Sayın Nalibamtoğlu'nun bir önergesi de 
var. Şiırndi, bu ticarî sırlar... 

BAŞKAN — önergeniz varsa, ısual niye? 
HİLMİ NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Unutanı -

ışum efendim. 
BAŞKAN — önergeyi verdiğinizi unuttunuz. 
Nasıl olsa önergeniz işlem görecek... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — önerge görüşülür
ken zaten arz edeceğim ©fendim. 

iBAŞKAN — önergeler var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 3^4 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa TelMifinin 109 
unou maddesinin beşinci fıkrasındaki «ticarî sırlar» 
'kelimelerinin fıkradan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Hilmi Nalbamtoğlıu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe : 
Fıkradaki, «Devlet sırları» sözü haklı, fakat «Ti

carî sırlar» deyimini anlamıyorum. 
Meclis araştırması komisyonu yetkileri içinde 

üçüncü fıkrada sayılan birçok idare ve kuruluşlardan 
bilgi isteme de bulunuyor da, neden ticarî sırlar Mec
lis araştırması kapsamı dışında kalıyor? 

Hatta Meclis ve Meclisin bir kısmını teşkil eden 
Meclis araştırması komisyonunun -ki, bunlar da mil
letvekilleridir- bilgisi, devlet sırları ve ticarî sırlardan 
neden yoksun kalsın? Hadi, bir derece özel bazı dev
let sırları için böyle bir soyutlama haklı bulunabilir, 
fakat Meclisin bilmesi gerekmeyen hangi ticaret sırları 
olabilir? 

Kaldıki, devlet bir ticarî müessese de değildir ki 
ticarî sırları olsun. Acaba, bu ticarî sırlar özel teşeb
büsün, holdinglerin yani, ulu ortadireğin sırları mı
dır? 

Bu bakımdan, bu kelimelerin kaldırılmasını teklif 
ettim. Takdir yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Efendim, bu, «Ulu orta direk» ne 
demek? Bir tabir mi? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, ulu ortadirek var ya. 

BAŞKAN — Öyle bir şey var; peki. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

— 38» — 



T. B. M. M. B : 84 1 . 4 . 1087 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı tçtüzük Teklifi

nin 109 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, 
«ile ticarî sırlar» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN 
aynı dilekte. 

Efendim, iki önerge aynı mahiyette, 

Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz. Çünkü, ticarî sırlar meslek hayatının bazı sır
larıdır. Bunlar öyle sırlar ki, biliyorsunuz burada yü
ce Mecliste de geçti, hayalî ihracatta bile bazı husus
ların açıklanması memleket menfaatına aykırı görül
dü, bunların açıklanmaması kabul edildi. (DYP sıra
larından, «Allah Allah» sesleri) 

Binaenaleyh, «ticarî sırların» tabirinin de burada 
kalması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 
•HİLMİ NALBANfTOĞLU (Erzurum) — önerge

miz açık efendim. 
BAŞKAN — Efendim, iki önerge aynı mahiyette 

olduğu için beraber oyluyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

109 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 109 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

110 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gensoru 

Gensoruda usul 
MADDE 110. — Gensoru önergesi, bir siyasî par

ti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imza
sıyla verilir. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün için
de Başkanlıkça bastırılarak üyelere dağıtılır. 

Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise, im
za sahipleri beşyüz kelimeyi geçmeyecek bir özeti bu 
önergeye eklemek zorundadırlar. Genel Kurulda bu 
özet okunur. 

Gensoru görüşmeleri Anayasanın 99 uncu mad
desi hükümlerine göre yapılır. 

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

İki önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzük Teklifinin 110 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Madde 110. — Gensoru önergesi bir siyasî parti 
grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzası ile 
verilir. 

Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise im
za sahipleri beşyüz kelimeyi geçmeyecek bir özeti bu 
önergeye eklemek zorundadırlar. Genel Kurulda da 
bu özet okunur. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün 
içinde bastırılarak üyelere dağıtılır, dağıtılmasından 
itibaren on gün içinde gündeme ajınıp alınmayacağı 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerin
den biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, 
Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan ko
nuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte gensorunun gö
rüşülme günü de belli edilir. Ancak, gensorunun gö
rüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten 
başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi 
günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında, üyelerin veya grup
ların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geç
tikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir 
bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sa
yılır. 

Gerekçe: 109 uncu madde, Anayasanın 99 uncu 
maddesine atıf yapmaktadır. Kanun yapma tekniği 
bakımından, Anayasa hükmünün aynen İçtüzüğe ak
tarılması gerekir. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi içtüzüğü yasa teklifinin, mad
de 110, üçüncü fıkrasının sonuna, «Aslı tutanağa ek
lenir» tümcesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımızla. 

Hilmi Nalbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe: Gensoru önergesiyle bir sav ileri sürül
mekte olduğundan, bu savın ispatı için teferruat ve 
müstenitdatlar da gösterilmek gerekiyor. 

Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise, beş-
yüz kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet istenmek
tedir. Genel Kurulda da bu özet okunacak ve tabia
tıyla tutanağa geçecektir. Fakat, gensoru önergesi 
iddiasının müstenitdat ve teferruatı tutanaklara geç
mezse iddia konusu savın müstenidatı eğer tutanağa 
geçmezse gelecekte bilgi edinecekler için gizli kala
caktır. 

Bu nedenle gensoru önergesinin aslının da tuta
nağa eklenmesi gereklidir. 

'Bu nedenle teklifimi sunuyorum. Takdir yüce 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre işleme alıyoruz. 

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un önergesi: 
İçtüzük teklifinin 110 uncu maddesinin sağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 110. — Gensoru önergesi bir siyasî parti 

grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzası ile 
verilir. 

Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise imza 
sahipleri beşyüz kelimeyi geçmeyecek bir özeti bu 
önergeye eklemek zorundadırlar. Genel Kurulda da 
bu özet okunur. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün için
de bastırılarak üyelere dağıtılır, dağıtılmasından iti
baren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, 
Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan ko
nuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte gensorunun gö
rüşülme günü de belli edilir. Ancak, gensorunun gö
rüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten 
başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi gün
den sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında, üyelerin veya grup
ların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geç
tikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir 
Bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları 
sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. Biz 
zaten sistem itibariyle buna bir usul kanunu diyo
ruz. Tüzük, usulü ihtiva eder. Şu kanununun bu 
maddesini, bu kanununun şu maddesini, Anayasa
nın maddesini alırsak -prensibini daha evvel arz et
tim - bu, tüzük olmaktan çıkar. Kanunlar mecmuası 
olur. Nitekim şurada hemen elimin altında bir madde 
var. Okuyacağım o maddeyi: Madde 114, ikincf fık
rayı okuyorum: 

«Komisyon, naib veya istinabe yolu ile adlî mer
cilerden yardım isteyebilir. Ayrıca, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle ve zapt 
ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği» di
yor ve daha sonra da bu hâkimlerin memnUiyyetine 
dair hükümler de gelecek. Bunların hepsini buraya 
alırsak, bu, tüzük olmaktan çıkar. Biz bunun prensibi
ni hallettik, icabında bu lazım olduğu zaman o ko
misyon bunları tetkik edecek. Atıf da yapmış. 

Bu itibarla katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahibi Sayın ihsan Tombuş, buyurun. 
İHSAN TOMiBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; birleşimin başında Sayın Komis
yon Başkanının açıklamalarını ve sistem hususunda
ki fikirlerini inşirahla dinlemiştim, çok memnun ol
muştum; bu madde gelince de o prensiple hareket 
edileceği ümidine kapılmıştım. 

Sayın Komisyon Başkanı diyor ki: «Prensip, bir 
sistem meselesidir. Bir Anayasa hükmü buraya alın
maz» 

Şimdi, Anayasada bazı prensipler vardır, bazı 
maddelerinde, azamî beş maddesinde; bunları biz iç
tüzüğe almazsak ne olur? 
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Maddede, «Anayasanın 99 uncu maddesi hüküm
lerine göre yapılır.» deniyor. 

Tatbikatçıları düşünelim, insaf edelim, şuraya üç 
dört kelime eklemeyi kabul etmezsek, tatbikatçı ne 
yapacak? İçtüzüğü eline alacak, Anayasanın 99 uncu 
maddesiymiş, diyecek, İçtüzüğü bir tarafa bırakacak, 
Anayasanın 99 uncu maddesi ne diyormuş, ona ba
kacak, tatbik edecek. Öyle olacağına, üç beş cümle
den ibaret olan Anayasa metnini aynen alsak da 
tatbikatçılarımız zorluk çekmese olmaz mı? 

Esasında bir genel kanundan, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundan bahsettiler. O kanunun muhtelif 
hükümleri var. Biz, o kanundan bahsetmiyoruz; aslın
da, Anayasanın, İçtüzüğü nizamlayan hükümlerinden 
'bahsediyoruz, başka kanunlardan bahsetmiyoruz. Kal
dı ki, eğer sistem bu ise, kabul etmiş olduğumuz 11 
inci maddeye bakalım; 11 inci madde Meclis Başka
nının seçimine dairdir. Meclis Başkanının seçimini de 
Anayasanın 94 üncü maddesi aynen düzenlemiştir. 

İçtüzük Teklifinin ilk metninde, «Meclis Başkanı 
Anayasanın 94 üncü maddesine göre seçilir» der. Biz 
komisyonda bunu değiştirmişiz ve Anayasanın 94 ün
cü maddesini olduğu gibi buraya aktarmışız. Şimdi, 
tourada bunu tatbik ediyoruz, atıf yapmıyoruz ve 
teklif atıf yaptığı halde, bunu komisyon olarak dü
zeltiyoruz, Anayasanın bu maddesini aynen getirip 
koyuyoruz bu espri içinde; ondan sonra 109 uncu 
maddeye geliyoruz, bu defa tersine işlem yapıyoruz, 
atıf yapıyoruz. 

İşte, sistemsizlik burada, ya hepsinde atıf yaparız 
-ki hiç doğru değildir, kanun tekniğine uygun değil
dir; ama sistem budur, öyle götürürüz- veyahut da 
ıbir yerden eğer o metni aynen aldıysak, diğer mad
delerde de bunu aynen almak mecburiyetindeyiz. 

Sorarım: Ne zarar gelir? Sayın Başkan, uzun uzun 
izah ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, zararını 
ifade etti efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bu ifadelerin
de uzun uzun izah ediyor. Buraya dört satır, beş satır 
fazla yazı girse ne zarar gelir? Faydasını söylüyorum: 
«99 uncu maddeye göre» deyince, tatbikatçı, İçtüzüğü 
bırakıp, Anayasayı alır; ama Anayasanın 99 uncu 
maddesi buraya aktarılmış olsa, tekrar bir zahmete 
girmez. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞJKUNOĞLU (Ankara) — Ne zahmeti, elim
deki kitapta Anayasa İçtüzükle beraber. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yani, bilmiyorum 
bir zararı var mıdır? Faydası pekçoktur; hem kanun 
tekniği bakımından, hem de yaptığımız İçtüzüğün 
sistemi bakımından. Bir maddesine biz, Anayasanın 
hükmünü olduğu gibi alacağız, diğerinde de Anaya
sanın diğer maddesine atıf yapacağız! Bu, sistemi bo
zuyor. Arkadaşlarım, bu bakımdan istirham ediyo
rum; böyle Anayasaya atıf yapılmış iki üç tane mad
de daha var, başka da yok. Bazı arkadaşlar komis
yonda dediler ki: «Böyle olursa yüzbin sayfa olur.» 
Yok yok, o kadar değil, yapılan ilavelerle İçtüzük an
cak bir sayfa artar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi alalım Seçim Ka
nununu, alalım Partiler Kanununu. Bunlarda da mil
letvekilliği süresinin ne kadar olacağı, ne zaman seçim 
yapılacağı hakkında Anayasa hükümleri vardır. Mil
letvekili Seçimi Kanununun hiçbir maddesinde «Ana
yasanın şu maddesine göre milletvekili seçilir, şu 
madesine göre bu olur, şu maddesine göre böyle ya
pılır» denmemiştir; kesinlikle bir atıf yoktur. Tek tek 
okuyalım; hepsi Anayasanın bu hükümlerini almıştır; 
kanunlara monte etmiş, yerleştirmiştir; kanun tekniği 
bunu icap ettirir. Ayrı ayrı iki kitap taşımaktansa, 
ben yapabileceğim işlerin hepsini İçtüzükte toplarım, 
orada hallederim. Bu İçtüzük de Meclisimizin Ana-
yasasıdır. Bunun içinde hepsini toplasak, zarar mı 
ederiz, kâr mı ederiz? Bunda ısrarda ne mana var, 
anlamıyorum. 

iBAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Gerçi bir bakı
ma haklı Sayın Komisyon Başkanı; şu bakımdan: 
Tabiî gelen önergelere kendisinin «katılıyoruz» deme 
imkânı yoktur ve bu bakımdan ister istemez «katıl
mıyoruz» diyecektir. Bu bakımdan haklı; ama ben 
sizlerden, faydası çok, zararı olmayan bir önergenin 
lehinde oy kullanmanızı istirham ediyorum. Aynı za
manda bunun sistematiğini de bozmamış oluruz. Bir 
maddede aynen alıyoruz, öbür maddede de atıf yapı
yoruz. Bu yüzden İçtüzüğümüz dolayısıyla gelecek 
nesillerin bizim için hiç de hoş olmayan hükümler 
vermesine imkân sağlamış oluyoruz, önergemde hiç
bir hüküm değişikliği yoktur, sadece Anayasadan üç 
dört cümlenin buraya aktarılması teklifidir. Hem ka
nun tekniği bakımından, hem de sistematik bakım
dan uygun olacaktır. Oylarınızı vermenizi istirham 
ediyorum. Herhalde daha insicamlı bir İçtüzük çıkar
mış oluruz. 

Teşekkür ederim. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tombuş. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
dakika müsaade edin, hiç 14 üncü maddeden, Ceza 
Muhakemeleri Usulünden bahsetmediler. Aynı fasıl
da, bu mevzular orada var; onları da mı almak lazım 
gelir buraya? Sistem o zaman bozulur. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bana tekrar söz 
hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Efendim, önergeye komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Maddeyi komisyona 
geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge kabul edildikten sonra mad
deyi komisyona geri alabilmeniz için Meclisin oyuna 
başvurmak mecburiyetindeyiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Alırız efendim; re
daksiyon bakımından alırız. 

BAŞKAN — Şimdi kabul edilen önergeyle be
raber, maddeyi komisyon geri almak ister. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde, önergelerle beraber komisyona iade edil
miştir. 

Beşinci Bölüme geldik. 
111 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk 

Meclis soruşturması açılması için önerge 
MADDE 111. — Görevde bulunan veya görevin

den ayrılmış olan Başbakan veya bakanlar hakkında 
Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği 
bir önerge ile istenebilir. 

Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyase
tinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden 
dolayı Başbakan veya ilgili bakanın cezaî sorumlu
luğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendi
ğinden bahsedilmesi, hangi fiillerin hangi kanun ve 
nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve mad
desi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ta...-,. 

I 112 nci maddeyi okutuyorum: 
Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi 
MADDE 112. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına verilen Meclis soruştrması önergesi ge
len kâğıtlar listesine alınır ve Genel Kurulda okunur. 
Okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça, ilgili Baş
bakan veya bakana gönderilir. 

Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında 
yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden 
itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak 
şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulunun 
teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir. Bu görüş
me günü de ayrıca Başbakan veya ilgili bakana bildi
rilir. 

Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şa
hısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde 
bulunsun veya bulunmasın Başbakan veya ilgili baka
nın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruş
turması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca 
karar verilir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, burada 

«görevde bulunsun veya bulunmasın» ibaresi sanıyo
rum daha evvel bir problem olmuştur. Böyle bir ifade 
yerinde; ancak, «Görevde bulunsun veya bulunmasın» 
derken, bakanlık görevinde mi bulunsun veya bulun
masın kastediliyor; o anlaşılmıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Maksat o, efendim; 
bakanlık görevinde bulunsun veya bulunmasın. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani herhangi bir 
kamu görevinde de bulunabilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tabiî bulunabilir; 
bakanlık görevi esas. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önemli olan, ba
kanlık görevinde bulunup bulunmaması. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Evet, zabıtlara geçmiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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113 üncü maddeyi okutuyorum: 
Meclis Soruşturması Komisyonunun kuruluşu 
MADDE 113. — Soruşturma açılmasına karar 

verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, 
Anayasanın 100 üncü maddesi hükümlerine göre, 
Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme su
retiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyona verilir. 

'Komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, 
bir sözcü ve bir kâtip seçer. 

Bu komisyona, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun hâkimin davaya bakamayacağı haller ve ka
rara iştirak edemeyecek hâkimlerle ilgili maddelerin
de yazılı olan veya Meclis soruşturması önergesini 
veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisin
de veyahut dışında bu konudaki görüşünü açıklamış 
olan milletvekilleri seçilemezler. 

Komisyonda görevli memur ve raportörler ile 
stenolar için de aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var efendim. 
BAŞKAN— Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

burada da önemli bir nokta; «Büyük Millet Meclisin
de veya dışında bu konudaki görüşünü açıklamış olan 
milletvekilleri» deniyor. Bu ifadeye komisyonun ne 
diyeceğini soracağım. Bu ifade yeterli gözükmüyor. 
Çünkü, Sayın Kafaoğlu dosyası geldiğinde işin esa
sına taalluk etmeyen, yani doğrudan doğruya usule 
ilişkin uzun uzun görüş belirtildi. Dolayısıyla bura
daki görüş ne görüşü? Yani, milletvekilleri de mi 
görüş bildirecek?.. Herhalde iddiaların esasına ait olan 
suçlayıcı veya yan tutucu bir görüş bildirmemiş olan 
milletvekillerini kapsar gibi geliyor. Aksi halde, mil
letvekilini kısıtlarsınız; çünkü usul tartışması da açı
labilir. 

Sayın Başkanım, özellikle, daha evvel Başbakan
lık kanalıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına bir dosya geldi, o dosya buraya havale edil
meye kalkıldı ve 40 imza gerekir diye bağır bağır 
'bağırdık, görüş bildirdik. Herhalde o tür görüşler 
olmasa gerek diye düşünüyorum. Acaba yanılıyor 
muyum Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, eski 

112 nci maddemi? 
BAŞKAN — 113 üncü madde. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Eski 142 inci mad

de oluyor, ben söz isteyecektim. 

ı BAŞKAN — Bir dakika efendim, sorulara geçtik. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — O halde soru so-

I racağım efendim. 
I BAŞKAN — Zaten önergeniz var sizin efendim. 
I önergenizde konuşursunuz. 
I Evet Sayın Başkan, «Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisinde yahut dışında bu konudaki görüşünü açıklamış 
I olan miUetvekJillefi seçilemez» ibaresinde Sayın Tu-
I tum'un istifhamları var. Bu konuda düşünceniz nedir? 
I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çünkü gazeteci 
I de sorabiliyor Sayın Başkanım, «Ne takip edeceksi-
I niz, hangi usulü takip edeceksiniz» diye.. 

I BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi efendim, bu-
I rada daha evvel maddenin metninde Cezia Muhake-
I meleri Usulü Kanunundan da bahsediiyor, orada hâ-
I kimlerin çekilmesini gerek türen halleri izah ediyor. 
I Burada, reyini, oyunu açıklayacak şekilde beyanda 
I bulunmuşsa... 
I BAŞKAN — Yani, reyine tesir edecek şekilde... 
I ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Reyiine tesir ede-
I cek şekilde beyanda bulunmuşsa, seçilemez. Gazete-
I dilere beyanda bulunur, dışarıda beyanda bulunur, 
I «Bence masumdur» der; bunu dediği zaman artık se-
I çilemez. 
I BAŞKAN — Yani esikîi taJbirle, ihsası reyde biı-
I lunmak... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, reyini ihsas 
I etmek. 
I BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplanmıştır. 
I Sayın Tomlbuş, buyurun sorunuzu sorun. 
I İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — önergem üzerinde 
I konuşacağım. 
I BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Gündemde bulunan Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
I İçtüzük teklifinin 113 üncü maddesinin aşağıdaki şe-
I kilde değiştirilmesini arz ederim. 
I İhsan Tombuş 
I Çorum 

I Madde 113. — Soruşturma açılmasına karar ve-
I rilmesii halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri 
I oranında komisyona verecekleri üye sayısının üç katı 
I olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için 
I ayrı ayrı ad çekmek suretiyle kurulacak 15 kişilik bir 
I komisyon tarafından soruşturma yapılır. 
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Bu komisyona, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun, haklimin davaya bakamayacağı haller ve ka
rara iştirak edemeyecek hâkimlerle ilgili madldelerde 
yazılı olan veya soruşturma önergesini veren veya da
ha önce bu konudaki görüşünü açıklamış olan millet
vekilleri seçilemezler. 

Kondisyonda .görevli memur ve raportörler ile ste
nograflar için de aynı hüküm uygulanır. Komisyon, 
kendisine bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sözcü 
ve bir kâtip seçer. 

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporu
nu iki ay içinde Meclise sunar. Soraşturmanm bu sü
rede bitiriknemesi halinde, komisyona iyi aylık yeni 
ve kesıin bir süre verilir. 

Meclis, raporu öncelikle görüşür ve gerek gör
düğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine karar 
verir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısı
nın salt çoğunluğuyla alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruş
turmasıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar alına
maz. 

Gerekçe : Kanun yapma tekniği bakımından, ilgili 
Anayasa maddesine atıf değil, bu hükümlerin aynen 
nakli gerekir. 

BAŞKAN — Herhalde bu maddeyi de geri alma
nız lazım bu vaziyete göre? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yok. Niçin geri ala
lım efendim? 

BAŞKAN — Almıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Geri almıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam, almayabilirsiniz efendim. 
Katılıyor musunuz?.. 

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

Sebebine gelince : Eğer atıfta bulunan maddeyi 
ki, Anayasa elimizdedir, kolaylık olacaksa bunda var. 
Eğer, sayın arkadaşımız komisyona kolaylık getiriyor
sa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hüküm
lerini de buraya alması lazım gelirdi, aynı mantığı bu
raya kabul ettiğimize göre; niçin onu almamışlar? 

Binaenaleyh, işte sistemlin bozulması budur. Bu 
itibarla, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başka önerge var 
mı efendim? 

BAŞKAN — Hayır. 
Önergesini izah etmek üzere, Sayın İhsan Tombuş, 

buyurunuz efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; uzun boylu konuşacak değilim, 
iki madde evvel bu mesele müzakere edilirken fikir
lerimi arz etmiştim. 

«Sistem meselesi» deniyor. 
Sistem meselesinin ne olduğunu izah ettim; 11 inci 

maddede başka türlü, öbür maddede başta türlü. 
Şimdi, bundan evvelki maddede, bu prensip yüksek 
heyetinizce kabul edildi ve «Bunun aktarılması la
zımdır» denildi ve bunu komisyon, hakkını kullana
rak ve sizlerin de oyuyla geri aldı; gayet normaldir. 

Şimdi, böyle bir sistem Genel Kurulca kabul edil
dikten sonra, bu defa, aym mahiyette «Hayır atıf 
yapılacak» diye bir hüküm çıkarsa ne olacak? İşte, 
sistem o zaman bozulur. Sayın Komisyon Başkanı
mızın çok titizlikle üzerinde durduğu sistem, gerçek
ten o zaman bozulur; birbirine müıtenakız hükümler 
çıkar. Bir madde evvelinde başkıa <bir sistem getire
ceksiniz; öbür maddede başka bir sistem getireceksi
niz!.. 

Muhterem arkadaşlar, ben Sayın Komisyon Baş
kanından istirham ediyorum, bu maddeyi geri alsınlar; 
çünkü başka türlü bir karar çıkarsa, bu defa içinden 
çıktl'amayacak hale girer; Umumî Heyetiniz de tena
kuza düşmüş olur. Bir madde evvel başka bir sistemi 
getireceksiniz, bu maddede başka bir sistemi getire
ceksiniz!.. 

Bu bakımdan, bu maddenin Sayın Komisyon Baş
kanımız tarafından mutlak surette geri alınmasını is
tirham ediyorum. Eğer kendileri maddenin geri alın
maması konusunda ısrar ederlerse, - ki, ortaya tena
kuzlar çıkacak ve sistem bozulacaktır - o takdirde de 
sayın heyetlinizden bir evvelki karara muvazi oy kul
lanmanızı istirham edeceğim. 

Bunun dışında, eğer Sayın Komisyon Başkanı, 
yine maddeyi geri almamakta ısrar ederse - ben is
tirham ediyorum kendisinden, bu maddeyi geriye al
sınlar - o zaman, fırsat verirseniz biz bir önerge tak
dim edelim ve komisyona oylarımızla o şekilde ha
vale edelim. Ben tekrar Komisyon Başkanımızın sağ-
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duyusuna güveniyorum ve bir tenakuzun meydana 
gelmemesi için bu maddeyi komisyona geri alacakla
rına inanıyorum. 

Teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeye komisyon katılmıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Biir evvelki madde 
keşlin biir madde haline gelmedi ki. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınızla arz ediyorum : 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

114 üncü maddeyi okutuyorum : 
Meclis Soruşturması Komisyonunun çalışma usulü 

ve süresi 
MADDE 114. — Soruşturma Komisyonu üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ka-
ıManların salt çoğunluğu ile karar veriir. 

Komisyonun çalışmaları gizlidir. Bu komisyona 
kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamazlar. 

Soruşturma Komisyonu, raporunu Anayasanın 100 
üncü maddesine göre, kuruluşundan itibaren iki ay 
içinde verir. Soruşturmanın bMrilememesi halinde, 
komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Ko-
mlisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurulun 
bilgisine sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var, Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu, «ikinci iki ay

lık keşlin süre» ifadesi doğru değildir efendim. Ko
misyon redakte edecekse veya redaksiyon konusu de
ğilse... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İki aya kadar di
yor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunun üzerinde 
iki ay kesin süre niye versin?., iki ay kadar olabilir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Biz zaten iki aylık 
süre tanıdık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, 15 gün 
(Içiinde bitirecek dedi; birinci ay içinde bitiremedi, 15 
günden fazla ihtiyacı diyor. Zorla iki ay niye vere
lim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Zorla iki ay değil 
efendim... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niçin kullansın 
iki ayı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Burada azamisini, 
yani en çoğunu ifade ediyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İki ay» dliyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yani, o iki aydan 
fazla verilemezdir manasınadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İki aya kadar diye 
anlayabilir miyiz Sayın Başkan?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tabiî o manadadır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz mese
leyi halledelim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim zabıt
lara geçiyor, iki aya kadar diye anlaşılıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İki aya kadar ma
masını taşıyor. 

BAŞKAN — Buradaki ifade Anayasadan aynen 
alınmıştır. Burada muhakkak iki ay bitecek demek de
ğildir iki ay içinde halledilecektir manasına geliyor; 
Komisyon da onu öyle ifade ediyor. 

iMaddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edİlmişDir. 

115 inoi maddeyi okutuyorum : 
Meclis Soruşiturmıası Komisyonunun yetkileri 
MADDE 115. — Komisyon, kamu ve özel kuru

luşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir; 
gerekli gördüğü evraka ve vesikalara elkoyabilir; Ba
kanlar Kurulunun bütün vasıtalarından faydalanabilir; 
Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve 
»bilirkişileri dinleyebilir. 

Komisyon, naiıb veya istinabe yolu ile adlı merci
lerden yardım isteyebilir. Ayrıca, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle ve 
zapt ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği 
(hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin kullanılmasını, gerek
çesini bildirmek suretiyle görevli adlî mereiden yazıy
la isteyebilir. 

Komüsyon, gerektiğinde alt komisyonlar halinde 
Ankara dışında da çalışma kararı alabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
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116 ncı maddeyi okutuyorum ; 
Soruşturmanın sonuçlandırılması 
MADDE 116. — Soruşturma komisyonu raporu, 

Başkanlıkça bastırılarak ilgili Başibaklan veya bakana 
derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine dağıtılır. Rapor, üyelere dağıtıldıktan yedi 
gün sonraki birleşimin gündemline alınır ve öncelikle 
görüşülür. 

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı 
milletvekiline ve - o sırada görevde bulunsun veya bu
lunmasın - Başbakan veya ilgili balkana söz verilir. 
Son söz, hakkındia soruşturma istenen Başbakan veya 
ilgili bakana aittir. 

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon ra
poru Genel Kurulca karara bağlanır. 

Komisyonun Yüce Divana sevkedilmesi yönündeki 
raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüce 
Divana sevk kararlarında, hangi ceza hükmüne da-
yanıldığı bel'Mlir. 

Komisyonun Yüce Divana sevk edilmemesi yönün
deki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke 
dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne 
dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle müm
kün olur. 

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana 
sevk kararı alınırsa, dosya, en geç yedi gün içinde 
Başkanlıkça Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum 

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

aslında sorulara geçildiğinde yönelteceğim sorularım 
vardı; ancak, uzun olacağını düşündüğüm için konuş
mayı tercih ettim. Konuşmam yine de soru biçiminde 
olacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, «Komisyonun 
Yüce Divana sevk edilmemesi yönündeki raporları» 
deniliyor. Burada neden «raporu» değil de «rapor
ları» ibaresi kullanılıyor, onu anlamak istiyorum. 
Yani, komisyonun Yüce Divana sevk edilmemesi 
yönündeki raporu birden çok mu olacak? Sayın 
Komisyondan öğrenmek istediğim birinci husus 
budur. 

1 . 4 . 1987 O : 1 

Bir de tereddüt ettiğim bir nokta var: Şimdi bu
rada, «Rapor eğer Yüce Divana sevk doğrultusun-
daysa o raporda ve o rapora dayanarak Büyük Mil
let Meclisinin vereceği kararda - Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci veya 230 uncu maddesine göre diye, 
her neyse hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir» 
deniyor; bu çok önemlidir. Ondan sonraki fıkra-
daysa, «Genel Kurul, Yüce Divana sevk edilmeme
si yönündeki raporları reddediyorsa, bu, Yüce Di
vana şevkine dair verilen ve sevk kararının hangi 
ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin 
kabulüyle mümkün olur» ifadesi yer alıyor. Genel 
Kurul, «Bu kimse Yüce Divana sevk edilmesin» 
sökünde bir hükümle bitmiş olan bu raporu redde
decek; ama reddederken birisi önerge verecek, 
önergesinde ceza hükmünü tayin ederek «Biz şu 
nedenlerle bu komisyonun raporuna katılmıyoruz» 
diyecek ve reddettireceğiz. 

'Bu, çok kritik ve çok tehlikeli bir yoldur; yani 
bir önergeyle biz bunu nasıl yapabiliriz? Bunun 
tartışılması lazım. Acaba bir başka formül bula
maz mıyız? Kalkacak birisi, «Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesi», birisi «230 uncu maddesi» 
diyecek, öbürü de bir başka madde söyleyecek... 
Eğer böyle olursa, her şey karman çorman olur ve 
böylelikle bir netHiğe de varamayız. Zaten dikkat 
ederseniz, buradaki konuşmalar çok sınırlı; peki, 
onu nasıl halledeceğiz? 

Acaba, bunda, Komisyonun tekrar o doğrultu
da bir düzenleme yapması mümkün olamaz mı? 
Yani, Türkiye Büyük Millet (Meclisinin iradesi doğ
rultusunda karar vermek bir eksperlik işi olduğuna 
göre, bir ceza maddesini tayin edeceksiniz; acaba 
onu belirlemek maksadıyla olamaz mı? Gerçi biz 
onu da değiştirdik; yani kanun hükmünde karar
namelerle, ret halinde bir karar metni yazıp, tekrar 
yüce kurula getirme usulünü de reddettik, isabetli 
de ettik; ama burada (iş öyle değil. Burada, birtakım 
ceza maddeleri hükümlerini ileri süreceksiniz... Ra
por suçsuz kabul ediyor, «Bu gitmesin» diyor; ama 
Genel Kurul ise, «Gitmelidir bu» diiye İsrar ediyor. 
Eğer Genel Kurul «Gitmelidir» diye ısrar ederse, 
birisi mutlaka önerge verecek ve «Şu, şu maddeler
den dolayı gitmelidir» <İiye bir karar çıkartacak. 

Sayın Komisyon, bu bana pek pratik gelmiyor. 
Acaba, burada bir başka yol deney em ez miyiz? 
Yani, suçluluğuna dair üç dört tane önerge verile
cek ve burada her önerge üzerinde kıyasıya bir 
tartışma mı açılacak? «Hayır 240'a girmez, bu, ih-
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male girer, hadi oraya» ya da «Bu rüşvete girer, 
öbür tarafa» diye?.. Zaten maddenin yazılışında ,da 
sanıyorum özdağlar dosyası dolayısıyla ortaya çı
kan ve hukuk açısından oldukça tartışılan bir tat
bikat rol oynamış gibi gözüküyor. Yani, sanki sevk 
maddesinden dolayı değil de, sevk maddesinin dışın
daki bir başka maddeden hüküm giymiş olması 
diye.. Acaba ondan esinlenerek mi bu derecede ay
rıntılı bir hüküm getirildi? Sayın Başkan, bunun da 
açıklanması lazım. Çünkü 1'15 indi madde hakkında 
tereddütlerim var. Bu konuda Sayın 'Komisyon biz
lere lütfen izahat versinler. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın (Başkan, de
ğerli milletvekilleri; arkadaşımızın temas ettiği bu 
konu hakikaten mühim, nadliren uygulansa da önem
li bir konudur. Bu madde, Birleşik İçtüzüğün 14, 
19 ve 21 inci maddelerinden esinlenerek, istifade 
edilerek alınmıştır. Biz, bunu zaten gerekçemizde 
de göstermiş/iz. Gerekçemiz şöyle : «Anayasanın 
100 üncü ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14, 19 
ve 21 inci maddeleri dikkate alınarak düzenlenen 
bu maddede, komisyon raporunun gündeme alın
ması, görüşmede söz alabilecek olanlar, komisyonun 
Yüce Divana sevk yönündeki raporu ile Meclisin 
bu konudaki kararında beirtilmesi gereken hususlar 
ve Yüce Divana sevk edilmeme yönündeki komis
yon raporunun, Yüce Divana şevke dair verilen 
önergenin kabulüyle ret olunabileceği hükme bağlan
mıştır.» 

Şimdi, hukukçu arkadaşlarımız bilirler, halen uy
gulanmıyor, sorgu hâkimlikleri kalktı; ama Mecliste
ki bu soruşturma komisyonu, bir nevi sorgu hâkim
liği mevkiindedir; gerekli incelemeyi yapar ve rapo
runu hazırlar; ya sorumlu tutar ve «Yüce Divana 
sevk» der veyahut sorumsuzluğu hakkında rapor ha
zırlar. Rapor sorumsuzluk hakkındaysa, mesele yok; 
sorumluluğu hakkındaysa, «işlediği fiilin cezası şu ve
ya bu maddeye uyar» diye onu da belirtir. Arkadaşı
mız burada dedi ki : «Efendim, o maddeye uymaz 
da, bu maddeye uyar derse» Yüce Meclis elbette onu 
da inceleyecek; çünkü artık, yüce Meclis, sevk için 
nihaî merci oluyor. Yüce Meclis nihaî merci oldu
ğuna göre, tetkik edecek ve mademki yüce Meclise 
geldi, bunun hilafına olan görüşü de elbette tetkik 

edecek ve son sözü söyleyecek; gerekli tetkikatı ya
pacak ve kararını ona göre verecek. Bilmiyorum, ar
kadaşımızı tatmin etti mi bu? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
Yüce Kurul jüri mi oluyor, yoksa savcı mı oluyor? 
Yani, orada bir karışıklık var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ne jüri, ne savcı 
efendim; karar veren bir merci, nev'î şahsına mün
hasır, yani süijeneris bir durumu var. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Olmaz, olmaz; 
yanlış diyorsunuz; savcı yerine kaim olması lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL' 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Yok, savcı yerine 
de olamaz efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Usul değişik
likleri artık... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi, savcı yeri
ne de olmaz. Bunun buradaki durumu, özel bir du
rumdur. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — özet durum 
diye hiçbir hukuk müessesesi yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, var; ni
çin olmasın? Bu, özel, kendine mahsus, nev'î şahsına 
münhasır, süijeneris bir müessesedir. Binaenaleyh, bu 
müessesenin verdiği karar... Eğer savcı yerine koyar
sak, arkadaşlar, o zaman yüce kurul, rapor üzerinde 
bir değişiklik yapamaz; rapor üzerinde de değişiklik 
yapacak; gerekirse yapacak, gerekmezse yapmayacak. 
Onun münakaşasını burada yapacak, ona göre bir ka
rar verecek, o kararla gidecek; bunun yapılacak şek
li budur. Zaten bu geçen defa uygulandı, daha evvel 
ben hatırlıyorum, başka sayın bakanlar hakkında da 
uygulandı biliyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergeyle mi Sa
yın Başkan?., önerge pratik değil. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, 
önergeyle değil. Bu şekilde karar verildi, bu şekilde 
gitti Yüce Divana; daha evvel, bu rapora istinaden 
gitti. Biliyorsunuz, Yüce Divana, 1980'den sonra iki, 
üç bakanımız gitti. Daha evvel de hatırlıyorum; ama 
o eski 1924 Anayasasındadır, o zamanki tabirle - ben 
onu öğrenciliğimden tanıyorum - Bahriye Nazın İh
san Bey Yüce Divana sevk edilmiştir, yine aynı usul, 
prosedür budur. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Rapora aykırı 
mıydı bu? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — özür dilerim Sa

yın Başkan, Rapora aykırı bir karar mıydı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Rapora aykırı bir 
karar değil efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şimdi, burada 
sıkıntı var diyorum, önergeyle rapora aykırı bir ka
rar nasıl vereceğiz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, rapora 
aykırı karar... Münakaşa edilecek, son merci burası, 
burası karar verecek, önerge üzerinde konuşmalar 
yapılacak, tetkik edecek yüce Meclis, kanaat getirir
se verecek. Yüce Meclisi, kanaat getirmediği bir hu-
hususta karara sevk etmenin imkânı yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, savcı gibi 
tartışacağız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Savcı gibi tartış
mayacağız. Bunun özelliği vardır, durum bundan iba
ret; saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, elbet bu müza
kereler mota mot Meclis müzakerelerine benzemi
yor. Tüzük üzerinde konuştuğumuz için, bazı usulü 
daha geniş tutmaya çalışıyoruz. Ben de istirham et
sem, bu kadar mühim bir konu... Diğer maddeleri al
dınız, lütfedip bunu da geri alıp... Bu madde, çünkü 
bence en mühim maddelerden birisi; yani vicdanî 
bir neticeye varacaksınız, bir kişi hakkında karar ve
receksiniz. Arkadaşların tereddütleri var... Hukukçu 
arkadaşlarla tekrar bunu komisyonda konuşmak im
kânına sahip olsanız diyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, arz ede
yim, mesleğin muhtelif kademelerinden geçmiş naçiz 
bir arkadaşınız olarak arz edeyim. 

Benim hiç şüphem yok; fakat yüce Meclisin tema
yülü böyle ise, almakta ne sakınca var; alalım, tet
kik edelim efendim. (DYP, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Başkanı
nın dirayeti ve anlayışıyla bu maddeyi komisyona 
iade ediyoruz; yeniden tetkik edilecek. 

117 nci maddeyi okutuyorum : 
Siyasî parti gruplarında soruşturmayla ilgili gö

rüşme yapılamaması 

MADDE 117. — Siyasî parti gruplarında, Meclis 
soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz. 

Ancak, bu gruplarda Meclis soruşturması ile il
gili .komisyon üyelikleri için gösterilecek adayların 
tespiti amacıyla seçim yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

118 inci maddeyi okutuyorum : 
Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması 
MADDE 118. — Anayasanın 105 inci maddesi

nin son fıkrası gereğince Cumhurbaşkanının vatana 
ihanetten dolayı suçlandırılmasını isteyen önerge, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte birinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilir. 

Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bilgisine sunulur; Cumhurbaşkanına bildirilir ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulma
sından başlayarak yedi gün sonraki birleşimin gün
demine alınır. 

Bu birleşimde, suçlandırılması istenen Cumhur
başkanının da dinleneceği bir görüşmeden sonra, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
dörtte üçünün oyuyla Cumhurbaşkanının Yüce Di
vana şevkine karar verilebilir. Cumhurbaşkanı, is
terse savunmasını yazılı olarak gönderebilir. 

Birinci fıkrada söz konusu önerge ile üçüncü fık
rada söz konusu Yüce Divana sevk kararında, hangi 
ceza hükmüne dayanıldığı ve Cumhurbaşkanınca iş
lendiği ileri sürülen suçun hangi gerekçeyle vatana 
ihanet sayılması gerektiği belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis

yon Başkanından bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, bu maddenin, tümden bu Meclis İçtüzüğünden 
çıkarılmasını acaba kabul ederler mi? 

BAŞKAN — Efendim anlayamıyorum? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cum

hurbaşkanımızın vatana ihanet ile suçlanması, zaten 
yapılmaz, ayıp oluyor, bu maddenin İçtüzüğümüzde 
bulunması da ayıp efendim. 

BAŞKAN — Ayıp mı? Olabilir efendim. 
Efendim, senelerdir tüzüklerde yer almış, ağırlığı 

olan bir madde ve bir hüküm. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Anayasa
nın gereği, bir. Anayasanın gereği dedikten sonra... 
«Zaten barut yoktu» demiş... «Bitti, üçüncü sebebi 
söyleme» Anayasada var, bir... 

İkincisi : Bu, daha evvelki içtüzüklerde de var. 
Allah göstermesin böyle bir mevzuun uygulanması ta
biî arzu edilen bir şey değil; ama İçtüzükte bulun
ması zaruri. 

BAŞKAN — Efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, madde hakkında konuşayım mı efendim? 

BAŞKAN — Yok efendim. Ben daha evvel söz 
isteyen diye sordum, söz istemediniz, sual tevcih et
tiniz; ondan sonra tekrar söz olmaz. 

Şimdi maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efen
dim. 

119 uncu maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 

Esas ve Usulleri 

Dilekçe Komisyonu 
MADDE 119. — Dilekçe Komisyonu, Türk va

tandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönder
dikleri dilek ve şikâyetleri inceler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir önergenizin bulundu
ğunun farkında mısınız? Biraz önce, «unuttum» de
miştiniz de... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O zaman 
önergem üzerinde konuşayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergede konuşacaksınız; çok mah
mulsünüz efendim. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin «Ye
dinci Kısım» altındaki madde 119 bölüm başlığının, 
«Halkla İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu» olarak de
ğiştirilmesini ve madde 119'un fıkrası başındaki «Di

lekçe Komisyonu» kelimelerinin «Halkla İlişkiler ve 
Dilekçe Komisyonu» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Madde 119'da zaten bu komisyonun ne iş yaptı
ğı tanımlanmaktadır. Ne diyor? «... Türk vatandaş
larının kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdik
leri dilek ve şikâyetleri inceler» O halde, halkla iliş
kili işlerin aracısıdır bu komisyon. Bu aracılığın araç
ları da dilekçelerdir. O halde «Halkla İlişkiler ve Di
lekçe Komisyonu» ismi daha doğrudur kanısındayım. 

Sadece «.Dilekçe Komiisyorau» demek, saniki ken
disi dilekçe düzenliyor veya bazı dilekçeleri dosya 
ediyor gibi bir anlam çıkıyor. Uygun bulmuyorum. 

Şayet «Halkla ilişkiler» deyiminden ürkülüyorsa 
«Vatandaş ilişkileri ve Dilekçe Komisyonu» şeklinde 
değiştirilebilir. 

Takdir yüce heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, burada dört beş tane im
za var. Dikkat ediyorum, bazı önergelerde tek şahıs 
yazıyor, diğerleri de imza ediyor. Yani tekil yazılı
yor, çoğul hale geliyor önerge bize gelinceye kadar. 

önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, önergeye 
katılmak mümkün değil. Arkadaşlarımızdan rica edi
yorum, bize de biraz yardımcı olsunlar lütfen. Şim
di daha evvel kabul edilen bir maddede, zaten Di
lekçe Komisyonunun, prensip olarak, ismi kabul 
edildi. Şimdi biz kalkıp da pekiştirsek, bu sefer bir
birine - daha evvelki maddelerde olduğu gibi - ay
kırı madde çıkacak orta yere. 22 nci maddeye bak
sınlar efendim; bu maddenin dördüncü fıkrası ko
misyonların isimlerini birer birer tespit etmiş ve bu
na da «Dilekçe Komisyonu» demiş. Binaenaleyh, ka
bul edilen bir maddenin gıyabına, aksine bir öner
ge bu. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, önergeyi geri 
almak zerafetini gösteriyor musunuz? Lütfen... 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evvel
ce zaten kabul edilmiş efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş, onun için, müsaade 
ederseniz önergeyi geri alınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aldım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri önergeyi ge
ri aldılar. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

120 nci maddeyi okutuyorum : 
Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi 
MADDE 120. — Dilekçe Komisyonunun; Baş

kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibinden oluşan Baş
kanlık Divanı, komisyona gelen dilekçeleri incele
yerek; 

1. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, 
2. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini 

gerektiren, 
3. Yargı mercilerinin görevine giren konularla 

ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından ve
rilmiş bir karar bulunan, 

4. Yetkili idarî makamlarca verilen kesin cevap 
suretini ihtiva etmeyen, 

5. Kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gör
düğü şartlardan herhangi birini taşımayan, 

Dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar. 
Komisyon başkanlık divanı, bu kararlarını; bastı

rır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağı
tır. Dağıtım tarihinden itibaren onbeş gün içinde iti
raz olunmayan başkanlık divanı kararları kesinleşir 
ve durum dilekçe sahiplerine yazdı olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri, bu maddenin birinci fıkrasında ka
naatime göre, genel hükümlere aykırı bir tabir var. 
Bu hususta bir önerge vermiş değilim; ama sadece 
aşağıdaki hususlar nazarı dikkatimi çekti ve bu ta
birlerin düzeltilmesi için önerge verdim. Yalnız, Sa
yın Komisyon Başkanının bir hususa nazarı dikkatini 
çekmek istiyorum. Biraz evvel kendileri buyurdular, 
«Bu maddede geçen «Dilekçe Komisyonu» tabiri da
ha önce kabul edilen 22 nci maddede de yer aldı» 
dediler. 
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Bu maddede komisyonların isimleri teker teker 
sayıldı ve otuz maddeden ibaret olan komisyonlara 
ait hükümler Meclisimizce kesin olarak kabul edildi. 
Şimdi, bu geçen 30 maddenin genel hükümleri için
de, «başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtipten oluşan 
Başkanlık Divanı» tabirleri vardır; oysa, «Başkanlık 
Divanı» diye bir müessese komisyonlarla ilgili mad
denin içinde geçmedi. Bu husus komisyonda müna
kaşa da edildi, «Bir Başkanlık Divanı yok» dendi, 
«Başkanlık Divanı mümkün değil» dendi, «Başkan, 
kâtip, sözcü ve başkanvekili var» dendi; ama buraya 
bu hükümler monte edilirken - bu husus eski İçtüzü
ğümüzde mevcut değil; çünkü o, bir kanunla tedvin 
edilmişti - zannediyorum ki esas hükümlere aykırı 
bir zühul olarak, burada, «Başkanlık Divanı» tabiri 
geçmiştir. 

Bilmiyorum Komisyon Başkanı bunu mahzurlu 
görür mü; ama bence mahzurludur. Bir önerge de 
yok, burada şimdi düzeltmek de mümkün değil. Mad
deyi geri alıp düzeltme imkânı sağlanması bakımın
dan, kendisinin nazarı dikkatini çekiyorum. 

Takdir kendilerine aittir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; ben de bir başka konuya 
temas edeceğim. Bütün komisyonlarımızda bir baş
kanlık divanı var; başkanı var, başkanvekili var, söz
cüsü var, kâtibi var. 

Komisyon başkanlık divanlarında - Meclisteki 
grupların oram itibariyle olmasa da - başkan ve söz
cü herhalde iktidar partisine verilmelidir; diğer mu
halefet partilerine hiç olmazsa başkanvekilliği ve bir 
diğer muhalefet partisine de kâtip verilmeli diye id
dia etmiştik. Sanırım evvelce bazı maddelerde bunu 
önergelerle de belirtmiştik; ama ne yazık ki, bu ka
bul edilmedi. 

Şimdi Dilekçe Komisyonunda bir eksantriktik 
var : Nasıl? Dilekçeyi vatandaş verecek ve bu ko
misyona gelecek. Ondan sonra, malum şekilde seçil
miş olan şu komisyonun başkanlık divanında • ki, baş
kanı, başkanvekili, sözcüsü ve kâtibi aynı partiden. 
Seçimle oluyor diye demokratik sistem budur deni
yor. Sen de adaylığını koy başkanlığa ve başkanve-
killiğine, seçilebilirsen seçil; o mümkün değil - aynı 
partinin kişilerinden oluşan 3 kişi 4 kişi oturacak; o 
dilekçeler hakkında inceleme yapacak ve bir hüküm 
verecek. O vatandaş hakkında, Meclisin diğer bölü
münü teşkil eden muhalefet milletyekillerinin veya-
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hut da anamuhalefet ve diğer muhalefet partilerinin 
sözü niye olmasın? O vatandaşın kaderine, sadece 
iktidarın kişilerinden ibaret olan bu Başkanlık Di
vanı niye karar vermiş olsun? 

Bu konuyu burada tekrar belirtirken, aynı zaman
da komisyon başkanlıklarının o şekilde teşekkül et
miş olduğunu da tekrar protesto ederek, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Yalnız, bu protesto nedir; anlayamadım. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Her ko

misyonun divanı, aynı partiden kurulduğu için. * 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saym Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, grup adına konuşa

bilirsiniz?.. 
Sayın Tutum buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; as
lında, görüşmekte olduğumuz şu maddeler - 7 ndi kı
sımdaki maddeler - hayatî önem taşıyan ve hepimizin 
yakından ilgi göstermemizi gerektirecek ciddiyette 
olan maddelerdir. Bu maddeler, dilekçe hakkının kul
lanılmasına ilişkin. 

Şimdi hatırlarsanız, Anayasa gereği alelacele çıkar
dığımız bir kanun vardı. Bu kanun, Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanundur ve hepiniz de hatırlar
sınız, tarihi 1.11.1984*tür. 9 maddeden ibaret olan, ya
sak savma kabilinden çıkardığımız ve hiç de fazla 
yararı da olmayan, sırf Anayasanın belli bir sürede 
çıkarılmasını emrettiği için çıkarmak zorunda kaldı
ğımız, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Ka
nunun 8 inci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda 
incelenmesi ve karara bağlanması esas ve usullerinin 
İçtüzükte gösterileceği belirtilmiş. Bu direktif doğrul
tusunda «Yedinci Kısım» kaleme almıyor. 

Benim en fazla yakındığım konu; Türk vatandaş
larının, gerek kendileriyle, gerekse kamuyle ilgili dilek 
ve şikâyetlerinde yalnız Türkiye Büyük Millet Mecli
sine değil tabiî; yetkili tüm makamlara, yazıyla, hatta 
sözle başvurma hakkına sahip oldukları şeklindeki bu 
temel kuralın ciddiye alınmadığıdır. Büyük Millet 
Meclisi, özellikle çok partili siyasî hayata girmeden 
önce ve girdikten bir süre sonra da Dilekçe Komis
yonları, son derece önemli kararlar atmışlardır. Bu 
belki bir tür, parlamenterizmin, Kara Avrupa'sında 
rastlanan biçiminden bir miktar belki inhiraf eden, 
biraz da parlamentonun, doğrudan doğruya idare üze-
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rinde etkin bir müdahale demeyeceğim; ama yön gös
terici, direktif verici bir icraatı olarak değerlendiril
mişti. O zaman hakikaten birtakım haklar - çok basit; 
mutlaka bir kanun çıkarılmasını gerektirmeyen birçok 
haklar - tereddüt edilmiş idare karar veremiyor, idare 
bunun bir mevzuat meselesi olduğuna da belki ken
disi ikna etmiş; ama Dilekçe Komisyonunda bu hak
lar veriliyordu. O zaman, Dilekçe Komisyonu revaç
ta olan bir komisyondu; birçok dilekçeler oraya ge
lir, ciddî kararlar verilir ve böylelikle âdeta bir baş
ka hukuk kaynağı daha Türk idaresinin ve idareci
lerin eline verilmiş olurdu. 

Şimdi bu kalktı; çünkü, güçler ayrılığı ilkesinde, 
görevler, yetkiler, oldukça kesin çizgilerle birbirinden 
ayrıldığı için bu yol işletilemiyor. İşletilemiyor da ne 
oluyor? Dilekçe Komisyonu, bugün bence, sadece is
tatistik açısından ve Türkiye^de, özellikle idareden ve 
idarî icraattan yakınan vatandaşların yakınma konula
rında bir tür bilgi derleme bakımından son derece ya
rarlı bir birikim sağlıyor; ama o kadar; alınan karar
lardan hiçbirimizin haberi yok. 

O kadar da önemsemiyoruz; çünkü, önümüze gel
diği zaman klasik, âdeta klişeleşmiş cevap; «Filan madj 

denin kapsamına uygun görülmediğinden reddine». 
İki üç paragraf olan ret cevapları, hemen hemen çok 
az. Neden? Efendim, belli bir konuyu ihtiva etmeye
cek, bir kanun tasarısı veya teklifine konu teşkil et
meyecek nitelikte olacak, yargı mercilerinin görev 
alanına giren konularla ilgili olmayacak, yetkili idarî 
makamlarca verilen kesin cevap süresini ihtiva etme
yen nitelikte olmayacak ve ondan sonra da, dilekçe 
sahibinin adını, imzasını, iş ve ikametgâh adresini ih
tiva edecek, bunu da ihtiva etmediği takdirde kabul 
edilmeyecek. 

Allah aşkına, şu vaziyete göre neyi inceleyecek, 
neyi inceleyebilir? Nedir faydası? 

Burada Meclis olarak bir şeyler yapmalıyız. Çünkü, 
Örneğin ben iki nokta üzerinde duracağım. İleri sürü
len her şikâyet olabilir; eğer istenirse bir kanun tasa
rısı veya teklifine konu olduğu söylenebilir. Söylene
meyecek konu, hemen hemen yoktur. Çünkü, «Şu 
konular kanuna konu olmaz, şunlar olur» diye bir hü
küm yok. Bu, yönetmelik, tüzükle düzenlenir. «Şu 
kanuna konu olmaz» denmez. Olsa olsa şudur: Mev
cut bir kanun vardır, o kanuna göre vatandaşın şikâ
yetinin karara bağlanması mümkün değildir; mutla
ka o kanunun bir hükmünün değişmesi gerekmektedir 
veya kanun boşluğu vardır; o boşluk dolayısıyla yeni 
bir kanun hükmünün şevkini gerektirir bir konudur. 
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Mümkündür bunlar; esas istediğimiz de bu zaten. Bu
nu biz niye bilmiyoruz ve bunlar sistematik olarak 
gelip, kanun teklifi vermek için arkadaşlarımızın eli
ne neden sistematize edilmiş, kodifiye edilmiş olarak 
gelmesin? Bir yoldur o. Binlerce mektup var... Üç ay
dan üç aya kutularımıza atılıyor o şeyler belki, hiç 
ilgilenmiyoruz. Fevkalade önemli bir nokta. 

Sonra, dört numaralı fıkrada, doğrusu, kanunda 
olmayan bir şeyi İçtüzüğe getirmişiz. Niye getiriyo
ruz? «Yetkili idarî makamlarca verilen kesin cevap 
suretini ihtiva etmeyen...» 

Arkadaşlar, böyle bir hüküm koymayalım. Buna 
dayanarak bütün dilekçeleri reddederim. Vatandaşın 
yakındığı bir konu, idarî makamlarca verilen kesin 
cevap suretini ihtiva edip etmediğini bilemez vatan
daş. Ne oluyor, yani yargı merciine mi gidiyorsunuz? 
Doğrudur; bir idarî kararın aleyhine yargıya gidebil
mek için, idarî müracaat yollarının tüketilmesi la
zımdır; ama bura için gerekmez. Böyle bir madde kon
ması büyük bir hatadır Sayın Komisyon. Bunun mut
laka çıkarılması lazımdır. 

«Yargı mercilerinin görevine giren konu...» Yargı 
mercilerinin görevine girmeyen konu da olmaz aslın
da. Bu, kendi kendimize, dilekçe hakkının kullanıl
masına dair kanunu tartışırken 6 ncı maddede koy
duğumuz birtakım kısıtlamaları buraya intikal ettir
mişiz ve biraz da genişletmişiz. Doğrusu, bunu bu 
şekilde 120 nci maddeyi kaleme alıp geçirmeye, bir 
formalitenin yerine getirilmesi dışında bir değer at
fedemiyorum. 

istirhamım : Bu maddeyi yeniden yazalım ve özel
likle bu Dilekçe Komisyonuna büyük önem verelim. 
Dilekçe Komisyonunun yetkileri konusunda, Anaya
sayı zorlamamak kaydıyla, yeni bir şeyler getirelim. 
Dilekçe Komisyonunda verilen birçok kararlar da doğ
rudan doğruya idareye direktif verme yetkisi yok; çün
kü yasamanın doğrudan doğruya yürütmeye emir ver
me yetkisi yok; ama öylesine önemli sorunlar getiril
mekte, vatandaşın gönlünde öylesine bir makam yat
maktadır ki Dilekçe Komisyonuna, idareyi bir tür 
karar almaya icbar edici - emredici olmasa bile - en 
azından onu bir karar ittihazına yönlendiren nitelikte 
kararlar verme yetkisini tanımalıyız derim. Teklifin 
120 inci maddesinde yer alan Dilekçe Komisyonunun 
yetkilerinin biraz daha genişletilmesinden yanayım. 

Son bir nokta Sayın Başkanım. Aslında, sorunun 
çözümüne, «İdarî reform» sözünün çok edildiği ve yet
ki kanunlarının çıkarıldığı bir dönemde yaran olur 
diye son defa söylüyorum. Anlatmakta güçlük çekti-
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ğimiz bir şey vardır : Avrupa Konseyinin verdiği bazı 
prensip kararlarının ışığı altında diyorum ki, Tür
kiye'de bir Ceza Usulü Yasası vardır, Türkiye'de bir 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası vardır, Türkiye'de 
•biri Vergi Usulü Yasası vardır; kapsamlı bir idarî usul' 
yasasma ihtiyacımız var. Türk vatandaşı şikâyetçi
dir; Türk vatandaşı, müracaat edeceği yeri bilme
mektedir, gittiği yerden de geri çevrilmektedir. Bir 
şikâyet dilekçesinin, dönüp dolaşıp şikâyet eden kişi
ye geldiğini Türk vatandaşı çok iyi biliyor, «En yüksek 
makamlara» diye onun için çırpınıyor, onun için Cum
hurbaşkanına baş vuruyor, onun için Yüce Meclise 
baş vuruyor. Lütfen, Türk vatandaşının, idarî, kamu 
işlerinden ve kendileriyle ilgili işlerden dolayı dilek 
ve şikâyetlerini bizlere intikal ettirmesi güçleştürilme-
sin, teşvik edilsin. 

Son söz olarak bir tek şey söyleyeceğim. Dikkat! 
ederseniz, şikâyet yalnız şahsî olmaz; kişilerin kendi
lerine uygulanan bir işlemle ilgili olmaz; kamu ile de 
ilgili olabilir. Kamu ile ilgili yapacağı bir şikâyete, 
elinizi vicdanınıza koyarak, 120 nci maddenin ışığı 
altında bakın... Hiç incelenemez. Kamu ile ilgili, va
tandaşın şikâyetine şu 120 nci maddenin ışığı altında 
bakınız; denecektir ki; «Sizin söylediğiniz bu kamu ile 
ilgili iş, kanun konusudur; yargı mercilerini ilgilendirir. 
Sonra, bir yere başvurdunuz da, cevap mı aldınız? 
Cevap alın da ondan sonra gelin» gibi, pekâlâ üstün
den geçiştirilecek bir sonuç doğurabilir. 

Geliniz bu 120 nci maddeyi tekrar Komisyona 
iade ederek yardımcı olalım. 

Saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon bir dakika efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Ne buyurdunuz efendim siz? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, grup 

adına konuşacaktım. 
BAŞKAN — Daha önce mi konuşmak istiyorsunuz 

Sayın Komisyon Başkanı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Bu Dilekçe Komisyonu, cumhu
riyetin kurulduğu tarihten itibaren, 1924 Anayasasın-



T. B. M. M. B : 84 1 . 4 . 1987 O : 1 

da da var; ama o zaman etkin kararlar verebiliyordu; 
çünkü, kuvvetler birliği vardı, hatta kazaî kararlar 
dahi verebiliyordu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, idarî kaza... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — İdarî kaza, vere
biliyordu; fakat 1961 den sonra kuvvetler ayrılığı gel
diği zaman bu sistem değişti. 

Yargı merdi, idare ve yasamla ayrıldı, bunların 
fonksiyonları ve yetkileri ayrıldı ve anlaşmazlık bu
radan çıkıyor, «öyleyse, Dilekçe Komisyonuna ne 
lüzum var» diyeceksiniz. Onun cevabı da Anayasanın 
74 üncü maddesinde var. 

Belki söz alan arkadaşlarımızın konuşmalarına te
sir eder diye, bu açıklamayı yapmak için daha evvel 
söz aldım. 

Anayasanın 74 üncü maddesinde şöyle bir hüküm 
var : «Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili 
dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili tmaktaımlara ve 
Türkiye Büyük Millet MecİMne yazı ile başvurmak 
hakkına sahiptir.» İşte hüküm buradan kaynaklanı
yor. Anayasa bu hakkı verdiğine göre, bunun düzen-
lenmesli lazımdır. Nasıl düzenleyeceğiz? 1961 yılında 
Anayasamıza göre iki Meclis kurulmuştu. Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak, bunların ikisi
nin toplamına da Türkiye Büyük Millet Meclisi de
niyordu. O zaman Millet Meclisinde nasıl kurulacak? 
Millet Meclis'inde o zaman karma kuruluyordu ve bir 
kanun da yapılmıştı. O kanunlar 140 sayılı Kanunla 
da kaldırıldı. Istersenüz numaralarım da arz edebili
rim, gerekçemizde var. O kanunlara göre vazife ya
pıyordu; fakat vazifesi, hemen hemen bugün Dilek
çe Komisyonunun yaptığı vazifenin aynıydı. Daha 
sonra 140 sayılı Kanun neşredildi. 140 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesine, Dilekçe Komisyonunun nasıl te
şekkül edeceğine datir hüküm kondu. Şimdi onu arz 
ediyorum. Dilekçe Komlisyonu iki kuruldan teşekkül 
ediyor : Bir, «Başkanlık Divanı» diyoruz - ki, bazı 
arkadaşlarımız orada Başkanlık Divanı yoktur dedi
ler - Dilekçe Komisyonunda istisnaen var, kanunla 
kabul edildiği için viar ve burada dört kişi (Başkan, 
Başkanvekili, sözcü, kâtip üye) Başkanlık Divanını 
teşkil ediyor; bir de komisyon genel kurulu var. 

.«Komisyon genel kurulu kalksın» diye arkadaş
ların önergesi var. Oysa, kanun gereği bu ve işlin ge
reği de bu. Yüzlerce önerge geliyor, bu yüzlerce öner
ge bir elemeye talbİ tutuluyor; Başkanlık Divanı bun
lar hakkında karar verime yetkisini haiz - burada lüt
fen dikkat buyurun - karar yetkisini haiz; karar ve

riyor; o dilekçe hakkında ne şekilde karar verdiyse 
ilgiliye tebliğ ediliyor. Buna, ancak o komisyon üye
lerinden bir milletvekili itiraz ederse, kondisyon genel 
kuruluna geliyor, orada tetkik ediliyor; itiraz edilme
diği takdirde o karar kesinleş̂ ip gidiyor. Komisyon, 
genel kurulda işi tetkik ediyor; gerekli işlem ne ise 
- kanun çerçevesinde, Anayasa çerçevesinde - gerekli 
kanunî işlemi yapıyor; gerek adlî kazayı ve gerekse 
idarî kazayı ilgilendirmemek şartıyla (zaten yazdığı
mız maddelerde de hangi hususlarda karar veremeye
ceği var) bu şekilde karar veriyor. İşleme şeklü bu ar
kadaşlar. Şimdi burada, niçin «Başkanlık Divanı» 
denmiş, niçin «Genel Kurul» denmiş, «Komisyon Ge
nel Kurulu» denmiş? «Komisyon Genel Kurulu» den
mesinin sebebi bu. 

Billiyorsunuz bir de ayrıca, 140 sayılı Kanundan 
sonra yüce Meclis 3071 sayılı Kanunu kabul etti. Bu
rada, «Türkiye Büyük Millet Mecliisi İçtüzüğünde ge-
rdklı değişiklik yapılıncaya kadar, 140 sayılı Kanun 
uygulanır» diye bir hüküm vardı ve orada bir de atıf 
yaptık, «...dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda ince
lenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir» dedik. 
Yani 140 sayılı Kanunu kaldırıyoruz; «140 sayılı Ka
nunun boşluğunu doldurmak için İçtüzüğe hüküm ko
yarız» diye kanunda sarahaiten hüküm var. İşte bu 
siarahate istinaden, tüzüğe bu maddeleri getirdik. 

Bilmiyorum, arkadaşlardan sorusu olan var mı? 
Durum bundan ibarettir, saygıyla arz ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha söz alan 
arkadaşlar var. 

Teşekkür ederiz Sayın Komisyon Başkanı. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın İsa Var-

dal, buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değeri arkadaşlarım; şimdi 
görüşmekte olduğumuz bu madde, bu şekilde düzen
lendiği takdirde, bazı dilekçelerin, Dilekçe Komıisyo-

. nunda görüşülmesi mümkün olamayacaktır. Sebebi 
şu : Bir vatandaş düşünün; bütün idarî makamlara 
müracaat etmiş, yargı organlarına müracaat etmiş; 
hakkını alamamış ve son yapılan kaıbul gereğince Av
rupa Konseyi İnsan Halkları Komisyonuna müracaat 
etmiş. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu dilekçeyi 
inceliyor, vatandaşın veyahutda müracaatçının bütün 
kanun yollarına, idarî yollara başvurduğunu ve hak
kını alamadığını; ancak, Türkiye Büyük Millet Mec-
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Jisi Dilekçe Komisyonuna da müracaat etmediğini 
görüyor. Bunun üzerine, «Git, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komisyonunla müracaatını yap, ora
da da hakkını atamazsan bana gel» diyor. 

Şimdi öyle olunca, şu düzenlemeyle, vatandaşın 
Dilekçe Kondisyonuna yapmış olduğu müracaatın ka
bulü mümkün değil. Çünkü ne diyor : «Yeni bir ka
nunu veya bir kanun değişıkliğirii gerektiren; yargı 
mercilerinin görevline giren konularla ilgili olan veya 
haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir ka
rar bulunan (tabiî karar olacak; ret kararı almıştır, 
şunu almıştır, bunu almıştır); yetkili idarî makamlar
ca yerilen keşlin cevap süresini ihtiva etmeyen...» gibi 
birtakım şeyler. 

Yani, bu kabil hallerde Dilekçe Komisyonunun 
Başkanlık Divanının bu kabil müracaatları şu düzen
leme ile kabul etmesi mümkün değildir. 

Onun için, Komisyona diyoruim ki ; Bu maddeyi 
çekelim; vatandaşın, İnsan Hakları Komisyonuna 
başvurmasını da göz önünde tutarak, bu maddeyi ye
niden düzenleyelim. Aksi takdirde, birtakım hakların 
zayi olması mümkündür. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sorum 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalfoamtoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Komisyon Başkanı, «Diğerlerinde yoktur; ama Di
lcikçe Komisyonunda Başkanlık Divanı betahsüs kon
muştur» buyurdular. Gerçi buna başkanlık, yani ko
misyon yönetimi mecbur oluyor; başkan, başkanve-
killi, kâtip, sözcü gibi. Şimdi burada bir özellik arz 
ettiğine göre, bu komisyon başkanlık divanının da sırf 
tek partiden, iktidar partisinden olmasını da uygun 
buluyorlar mı? Burada, bu Meclisin çoğunluğunun 
katkısı olması için... 

IBAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sizin bu konu ile 
ilgi'lÜ önergeniz var. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge
leri beş ay önce verdik, unuttuk. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, klişisel söz işiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, kişisel olarak Sayın Tom-

büş ve Sayın Nalbantoğlu konuştular, o yüzden kişi
sel konuşma bitti. 

HÜSEYİN AYDEMtR (İzmir) — Sual soracağım 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, Sayın Oalhit Tutum'un da ifade ettikleri gibi, 
120 nci maddenin fıkralarındaki hükümler eğer haki
katen işletilecek olursa, komisyonun herhangi bir di
lcikçe üzerinde karar vermesli mümkün olmaz ve bu 
durum aynı zamanda Anayasaya da aykırı olur. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanından soruyorum : 
Bugüne kadar, (yani üç seneden beri) 120 nci mad
denin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralarınla göre mütalaa 
edilip de, komisyonca ele alınmamış dilekçe sayısı 
kaç adettir? 

BAŞKAN — Ne bilsin efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ben Dilekçe Komis
yonu Başkanı değilim ki efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Mevcut dilek
çelerden kaçı ön ayıklamadan geçmiştıir? 

ıBAŞKAN — Efendim, bunu Anayasa Komisyonu 
Başkanı nereden bilsin? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Çünkü ben şu
na karilim ki, şu hükümler işletilirse, hiçbir dilekçe, 
komisyona gelip de bir karara bağlanamaz. Çünkü 
yasaklıyor. Sanki, Anayasaya aykırı olarak gelen di
lekçeleri geri iade etme, komisyona sokmama gibi bir 
maddedir bu. Sayın Komisyon Başkanı bize izah et
sin k'i, ikna olalım. Üç senedir kaç dilekçe gelmiştir, 
bunun kaçı komisyona girme mazhariyetine ulaşabil
miştir? 

Bu haliyle, biraz evvel izah ettiğim Anayasamızın 
maddesine, bu hükümler aykırı değil midir? 

Öyle bir şey ki bu; birtakım müracaatlar var, en 
nihayet vatandaş Büyük Millet Meclisine müracaat 
etJmiiş; bu bir kanun konusu olabilir; yeniden bir ka
nun düzenlemesi yapıp Meclise takdim edebilir ko
ndisyon, onu dahi engelliyor; eğer kanun yapılacak 
bir konu işe, yine geri iade ediyor, komisyona koy
muyor. Böylece, vatandaşın en kutsal bir hakkını, bü
tün mercilere müracaatını... 

BAŞKAN — Efendim, soru oluyor bunlar değil 
mi!.. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuşma im
kânı bulamadığım için soru olarak arz etmeye çalış
tım efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, sizin kadar 
konuşmayı böyle yerine getirip de yapan başka bir 
üye tanımıyorum! 

HÜSEYİN AYDEMtR (İzmir) — Estağfurullah1 

efendim. 
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BAŞKAN — Eğer (bu Mecliste siz de kbnuışamı-
yorsanız, konuşan yok! 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T, CÖŞKUNOĞLU (Anlkara) — Takdir buyunursu-
nuız ki bizim komisycmuımiuz Anayasa Komisyonu; 
Dilekçe Komisyonu değil! Ne kadar dilekçe geldi, 
ne kadarına kanar verdi, ne kadarına karar verme
di, Ibunun bizim komisyonumuzun bilmesine imkân 
yok. Bu sonunun mulhaltalbı bizim komisyon değil. 

Şimdi, diğer konulara gelince : Maddedeki hü
kümlerin hiçlbirinde Anayasaya aykırı bir durum yok. 
Bunların hepsi tetiklik edildi; Anayasaya aykırı hu-
suis yok. Bizim burada valtandaşa verdiğimiz şey şu 
(arz ettim) : Valtaridaş nevama idarî kazaya gitti mi» 
gitmedi imi? Gitmediyse, «idarî kazaya güt» diyor ko
misyon; adlî kazaya giltoerriiişse, adlî kaziaya gitme 
ihtimali varisa, «oraya gilt» diyor. Nevama, komis
yon ^vatandaşa bir yol gösteriyor. Kazaî bir merci 
değil arttık; kuvvetler ayrılığı Var; görevi yol gös
termekten ibaret ve bunu da vatandaşa bol bol gös
teriyor. Karar mercii değil artık. 

IMıaruzaıtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendini, madde üzerindeki müza
kereler son bulmuştur. 

'.Maddeyle ilgili verilimiş önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük MİMelt Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de l;20'ye aşağıdaki ilik fıkramın eklenmesini ve mad
de fıkralarının bu fılkradan sonra aynen tertibini arz 
ve teklif ederiz, 

'Bilimi NaHbanıtoğlu _ Ruışan Işın 
Erzurum Sivas 

Aivni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan • 

Halis Soylu 
Kara 

Madde 120, — Dilekçe Kotrnilsyonu Başkanlık 
Divanı :' 

Başkan, söscü : İktidardaki! partilerden, 
. B^şkanvekili : Anamuhalefelt partisinden, Kâtip : 

Diğer muhalefet parti m'ilteltvekiilılerinden olmak üze
re oluşturulur. Ve 

(İkinci fıkra 120'nin birinci fıkrası olmak üzere 
diğer fılkralar aynen devam edecektir.) 

Gerekçe : Gerçi madde 271de de aynı sav ileri 
sürülmüştür. Kalbui1 edildiği takdirde bu tekllife ge
rek kalmaz. Ancak madde 271de kalbini edilmediği 
takdirde, çok daha bitaraf olması gereken bu ko
misyonun Başkanlık Divanının dalba demokratik ol
ması ve partilerin katilimi ve bazı mevkilerin payla
şımı uygun bulunmuış'tur. Komisyon karmada. Baş
kanlık Divanı neden değil? 

Helle hele dilekçelerin ilk incelemesini yapacak 
oÜan Başkanlık Divanının yapı'sı itibariyle (komis
yonda olduğu gibi) illdtlildlar ve muhalefetten karma 
'bir ekip oluşturması daha demokratik bir yapı oluş-
turacakbr. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMlfiSYÖNU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNıOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz çünlkü başkanlık divanının mahiyeti ayrı bura
da. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hilmi NaDbantoğlu 
önergeısini izah etti; kbmiisıyon katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbui eden
ler... Kalbui etmeyenler... Önerge kalbui edilmemiştir. 

Maddeyi aylarınıza arz ediyorum : Kalbui eden
ler... Kalbui etmeyenler... 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 10ıl 
çoğunluk yoktur efendim. 

'BAŞKAN — Madde kalbui ejditoi§/tir. 
İSA VAİRDAL (Zonguldak) — Karar nisabı yok

tur efendim. 

BAŞKAN — Oylamayı yapltık efendim. 
'İSA VARDAL (Zonguldak) — Efendim oylama

yı yapıtınız ama, çoğunluk yokltur, Sizin resen dik
kate almanız lazım Sayın Bajşkam,, 

BAŞKAN 120 nci maddeyi 121 inci madde 
olarak okultuyorum : 

Dilekçelerin komisyon genel kurulunca incelen
mesi 

MADDE 121. — Kam'isyon başkanlık divanının 
1119 uncu maddenin dışında gördüğü dilekçeler ile 
aynı madde gereğince karara bağladığı dilekçelerden 
süresi içinde itiraza uğrayanlar, komisyon genel ku
ruluna .sevk edilir. 

Komıisyan genel kurulu, kendisine gönderilen di-. 
klkçelıeri, ilk önce; 119 uncu madde hükmü gereğin
ce inceleyerek karar konusu olup olamayacakları hu
susunu kararlaştırır. 
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(Karar konusu olabileceğini kararlaştırdığı djlekçes-
leri, esas bakımından 'inceleyerek, karara ballar. Bu 
kararın suretleri iljgilii bakanlıklara, dilekçe sahipleri
nce gönderilir. 

BAŞKAN — Malddte üzerinde sıöz isteyen var mı 
efendini? 

Buyurun Sayın Tomlbuş. 
İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milleltive'killeri; bir maiddie evvel belirttlfciğim hu-
susiliarda burada yeni bazı teriımılıer geliyor. Komis
yon Başkanının izahatına göre, 3Ö7I1 sayılı Kanunda 
'bu terimler varmış. Bilmiyorum, biz kendi içtüzüğü
müz içindeki insicamı mı sağlayacağız, yoksa başka 
kanunların talbiirlerini mi alacağız, kestiremedim. Ni
tekim, burada «Komisyon Genel Kurulu» talbiri ge
çiyor. Bizim 30 maddeyle tedlvin ediğimiz komisyon 
çalışmalarını düzenleyen maddelerin hiçbirinde «Ko
misyon Genel Kurulu» talbiri yok, Bence bu, diğer 
genel madldelenle tenakuz teşkil ediyor. Bu balkımdan, 
ben yine kendilerinin takdirine bırakırım. Bu husus
ları anaprensipler muvacehesinde, yani komisyonları 
töedvim eden genel hükümlere paralel olarak düzenle-
ıme imkânını bulabilirlerse, herhalde bir insicam sağ
lanmış olur kanaatindeyim. Bu hususta herhangi bir 
takririm yok; ama kendi takdirlerine arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tomlbuş. 
(Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞtKANI KÂMÎL 

T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz, buna kısaca cevap arz edeyim, 

BAŞKAN — Buyurun, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Bir kere, 307/1 sa
yılı Kanuna göre değil, 140 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine göre düzenlenmiştir hu ve özel bir komis
yondur. Kaildi ki, şimdi kalbul edilen 1120 nci madde
de: «Başkanlık Divanı» talbiri geçti, yüce Meclis o 
maddeyi kalbul etlfci. Kalbul edilen -bîr maddenin bura
da tekrar müzakeresinin münakaşasının mevzubahis 
oHmaması gerekir. 

«dKotai'syon Genel Kurulu» tabirine gelince; «baş
kanlık divanı» tabiri kalbul edildiğine göre, o da onun 
bir mütemmim düzü. 

ikindisi, komisyon başkanlık divanı, burada karar 
verme ydtklsini haiz. Ben bunu daha evvel de arz 
elütim, ayrı bir prosedüre tabidir. Onun kararma kar
şı iltüraz edildiğinde konu, komisyon genel kuruluna 
geliyor. 

'Bu itibarla, maddenin aynen kalbul edilmesini arz 
ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
121 'inci maddeyi oylarınıza ar zediyorum : Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmişitlir. 
122 nci maddeyi dkultuylorum : 
Komisyon genel kurulu kararlarının basitırılıması 

ve dagıltılması 

MADDE 122. — Komisyon başkanlık divanı, ko
misyon genel kurulunca alınan kararları bastırır ve 
bütün millatlvdkiller'ine ve bakanlara dağıtır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — So

rum var Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, komisyon komisyondur; ayrıca genel kurulu, 
alt kurulu, üst kurulu olmaz. Kolm'isyon, genel kurul 
anlamına gelir. Acalba Sayın Komisyon Başkanı böy
le düşünmüyorlar mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUtNOĞLU (Ankara) — Efendim, onun ge
rekçesini daha evvel arz ettik ve zaten madde de 
kalbul edildi ve geçti:.. 

HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Mad
de geçmedi daha, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CX>ŞJKUNOĞLÜ (Ankara) — Geçti efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hatalı da olsa 
geçti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Hatası yolk efen
dim; niçin «genel kurul» dendiğini izah ettik. 

HİLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Meclis 
Başkanlık Divanına partiler kuvvetleri oranında ka
tılıyor da ,burada niye kaitıllmıyor? 

BAŞKAN — Muhlterem arkadaşlarım, bazı arka
daşlar Başkanlığa, oylamalarda karar nisabı olan 101 
m'iMdttvelkilinin bulunup bulunmadığı hakkında yazı 
gönderiyorlar. Bu mesele biraz önce yapılan yoklama 
ile aydınlandı ve gerekli mevcudun bulunduğu aşikâr 
oldu. Müzakere de ona göre devamı ediyor. Arz ede
rim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Karar nisabı yolk 
Sayın Başkan. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Şu anda karar ni
sabı yok Sayın Başkan. 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Sizin bunu resen 
dikkate almanız lazıım efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Balkanlar da yok 
'ki, ilki elini birden kaldırsınlar. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Anayasa gereği 
resen 1011'i araımanız lazıım, Saıyırı Başkan. 

Hİ1LM1 MAUBANTOĞLU (Erzurum) — Bunlar 
hep iuifcanaklara geçiyor. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Geçen mad
de kalbul edilımem'iş sayılır. 

ANAYASA KOMİSYONU BALKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankaıra) — Olur mu şey öyle 
©fendim?.. Madde kalbul edildi, o zaman ne oldu
ğunu neneden bililyortamuz?.. 

OSMAN BAHADIR (Tralbzon) — Resen dikkate 
almııyonlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Oylama yapıldı 
Ibiti efendim. Gelecek maddelerde gene yapılabilir. 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Hep sizin dediği
niz mi olacak Sayın Başjkan?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOSKUNOĞLU (Ankara) — Her ydklamada ni
sap ayrıdır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Hep sizin de
diğiniz mi olacak?.. 

ANAYASA KOMİSYONU .BAŞKANI KÂMİL. 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — öyle .bir şey yolk. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim : 
Türkiye Bülyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan Türküye Büiyük Millet Mec
lisi İçltüzük Tdklilfıinliın 122 nüi maddesinin aşağı
daki şekilde değiŞtiMimesimi arz ve teklif ederim. 

İhsan Tomlbüş 
Çorum 

Komisyon kararlarının basılması ve dağıitılması 
Madde 1İ2İ2 — Komiiisyıon Başkanı, komlsyön-

ca alınan kadarları bastırır ve bültiün millötjvek'illeri-
me ve bakanlıklara dağıttır. 

Gerekiçıe : 
«Komisyon Başkanlık Divanı» yerine Komisyon 

'Başkanı. Komisyon Genel Kurulu yerine «Komisyon» 
denilerek metin düzielttilim'î tir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOSKUNOĞLU (Ankara) — Efendim daha ön
ce kalbul ödülen 120 ve 12)1 inci maddelerde; «Ko
misyon 'başkanlık divanı», «Komisyon genel kurulu» 
ftalbirleri kalbul edildiği için, bu önergenin yeri kal
madı artık. 

'BAŞKAN —• Önergeye komisyon katılmıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T, COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz; çün
kü yeri kalmadı efendim. 

iBAŞKA'N — Mulhlterem arkadaşlarını, bir nok
tayı ifade etmek isterimi : Ben her husustoki; uygu-
lalmada daima açık ollmaiya taraftar bir insanım. Şim
di bazı arkadaşlarım, Anayasanın amir hükmü ile ka
rar alınması yolunda ifadede bulunuyorlar ve sayımın 
ona göre yapılmasının gerektiğini söylüyorlar. 

Çok samimi olacak şunu ifade edelim ki, alı
nan birçok karanda böyle bir sayım yapmadık, yap
mıyoruz. Bazı başlkanivekilii arkadaşlarımız zaman za
man bunu uylgulamalktaymtşlar. Bir kural vardır; bir 
madlde ya tamamen uygulanır yalhult da uygulanmaz. 
'Böyle bazı yerlerde zorlayıp, bunu uygulayalım, ba
zı yerlerde hoş görelimle mesele yürümez. O bakım
dan müsaade ederseniz, ben bu meseleyi Meclis Baş
kanlığına götürüp, Divanda yeniden müzakere edil
mesini talep edeceğim. Böylelikle arkaidaşlarımıım da 
arzuları yerine gelsin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) Sayın Başkan, yalnız, 
bu bir karar kbnusu değil... 

'BAŞKAN —- Biliyorum efendimi.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dirvana gidebi

lirsiniz; ama Anayasanın açık hükmüdür. Demin si
zin de buyurduğunuz giibi, bir centilmenlik gereğidir. 
Ellbötifce ki, talep olduğu sürece bunu resen dikkate 
almak zorundasınız. 

'BAŞKAN — Pek! efendim, bu talebi yerine ge-
tireceğilz. 

Şılmdi oylama yapacağım, kalbulde 1Ö1 oyu bula
mazsak, birleşime ara vereceğim; zaten zalmam da 
ydk, kapaltacağıim o zaman. 

İSA VARJDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ben 
19 uncu maddede itiraz ettim, o maddenin geçmesini 
istemi yorum, o maddelerin de keenlenılyekün oliması 
lazım. 

ANAYASA KOMÎİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, bu 
önerge oylaımaiya konulamaz; daha evvel kabul edi
len maddelere aykırı bir önerge. Bunu arkadaşımıızim 
geri alması lazım. 

BAİŞKAN — Sayın Tbımlbüş, geri alıyor musu
nuz? 

İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — Hayır efendim. 
oylansın. 
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BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi aylamıza 
arz ediylorum : KJalbul edenler... Kabul eifcmeyenler... 
önerige redldedillmişitiır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... 

Karar yeter sayısı yoktur; bu nedenle aylama ta
mamlanamıyor. 

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir'in, yur
da sokulan kaçak malları yasal gösterebilmek için 
naylon fatura düzenledikleri ve aldıkları, 18.5.1982 
tarihli gazetelerde belirtilen firmalar hakkında ne gibi 
işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo 
çin'in yazılı cevabı (7/1620) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Devletten milyarlara varan vergi kaçırmak ve yur
da ikaçak olarak sokulan malları yasal gösterebil
mek için 10 milyar liralık naylon fatura düzenleyen 
ve çoğunluğu istanbul'da bulunan 226 firmanın ha
yali firma kuran şebekeden naylon fatura aldıkla
rının saptandığına ilişkin haberler 18 Mayıs 1982 
tarihli gazetelerde yer almıştır. Buna göre; 

l'i Bu konu ile ilgili dava açılmış mıdır? Açıl
mış ise hangi aşamadadır? 

2. Olaya adı karışan 226 firma incelemeye alın
mış mıdır, alınmış ise inceleme sonuçları hangi aşa
madadır? 

3. Naylon faturalar o dönemde de hayali ih
racat yapan firmalarca da kullanılmış mıdır? Açık
lar mısınız? 

1 . 4 . 1987 O : 1 

Va'ktkı gecikmesi ve yeniden çoğunluğu toplama-
miiza imkân olimiaıdığı için, alınan karar gereğince, ka
nun tasarı ve tekliflerini gorüşmıek ve 2 Nisan 1987 
Perşembe günü saat 10.001da toplanlmalk üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.00 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 31 . 3 . 1987 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : KOOR. : 2262109-1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 

5.3.1987 tarih ve 18/106-2338/01756 sayılı yazısı. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde be
lirtilen hususların; Sayın Başbakan Vekilim'izce ta
rafımdan cevaplandırılması uygun görülmüştür. 

1. Devletten vergi kaçırmak ve yurda kaçak 
alarak sokulan malları yasal gösterebilmek için nay
lon fatura düzenleyen firma ve kişiler hakkında Ba-
ikanlığıım döneminde yoğun takibat başlatılmıştır. 
Malî polisçe yapılan aramalarda elde edilen nay
lon faturalar üzerinde Bakanlığımız Denetim Ele
manlarına geniş kapsamlı vergi incelemeleri sürekli 
olarak yaptırılmakta ve yasal sonuçları Bakanlığımca 
da dıikkatle takip edilmektedir. 

2. Naylon fatura düzenleme olayına adı karışan 
firmalar nezdinde yapılan aramalı vergi inceleme
leri sırasında, adına naylon fatura düzenlendiği tes
pit olun'an firma ve kişiler nezdinde karşıt incele
melere gidilerek kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. 

Bu incelemeler sırasında elde edilen delillere is
tinaden haklarında işlem yapılması için Bakanlığı
mız Denetim Elemanları tarafından suç duyurusu 
raporları ilgili Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmiş
tir. 

»•«« 

VE CEVAPLAR 
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ıBu incelemelerin yapıldığı firmalarla ilgili fir
ma ve kişiler nezdinde yürütülmekte olan vergi in
lemeleri de devam etmektedir. 

3. Naylon faturaya diğer sektörlerde olduğu 
gibi ihracat sektöründe de zaman zaman rastlanmak
tadır. Tespitler anında değerlendirilmekte ve naylon 
fatura kullananlar hakkında yasal işlemiler yapılmak
tadır.; 

'Bilgilerine arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
iMaliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
14.12.1980 tarihli gazetelerde, servetlerini yurt dışı
na kaçıranlar hakkında yapıldığı belirtilen soruştur
maların sonucuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/1625) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

, 14 Aralık 1980 tarihli gazetelerde yurt dışına 
Özellikle ABD'ne servet kaçıranlar hakkında soruş
turma yapıldığı haberleri yer almıştır. Buna göre, 

1. Servetini yurt dışına kaçıranlar saptanmış 
mıdır? Saptanmış ise bunlar kümlerdir ve servetle
rimi hangi yollarla yurt dışına kaçırmışlardır? 

12. Kaçırılan bu servetin miktarı inedir? 
3. Servetini yurt dışına kaçıranlar hakkındaki 

operasyonun sonuçlarını açıklar mısınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 31 . 3 . 1987 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : KOOR. : M2109-1' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

nün 5.3.1987 tarih ve 18/106-2333-/01751 sayılı ya
zısı. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde be
lirtilen hususların; Sayın Başbakan Vekilimizce ta
rafımdan cevaplandırılması uygun görülmüştür. 

Önergede yer alan sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur, 

l'i Servetin yurt dışına kaçırılmasına ilişkin de
netimler Maliye ve Gümrük Bakanlığında Maliye 
Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontro
lörlerinin titiz ve yoğun çalışmalarıyla sürdürülmek
tedir. 

Aynı zamanda kambiyo mevzuatı çerçevesinde 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Kontro
lörleri de yurt dışına Türk Lirası ve döviz çıkarıl
masını yakından takip etmekte ve denetimlerle aksi 
durumları tespit ederek, ilgililer hakkında yasal iş
lemleri yerine getirmektedirler. 

2. Yurt dışına servet kaçırma olayı Emniyet ve 
Gümrük Teşkilatımızca da yakından izlenmekte ve 
elde edilen bilgiler doğrultusunda yurt dışına servet 
kaçırma olayları denetimlerle önlenmektedir. 

(Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcöbe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 9.8.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
paravan bir şirket tarafından adlarına naylon fatu
ra düzenlendiği iddia edilen kuruluşlar hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/1699) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
'Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 

9 Ağustos 1981 tarihli gazetelerde «Hafriyat iş
lerinde büyük kuruluşlara naylon fatura kesen ve 
yapılan işi maliyet olarak yüksek gösterip haksız 
kazanç teminini sağlayan paravan bir şirketin yö
neticileri 96 milyonluk naylon fatura ile ele geçiril
dikleri haberleri yer almış ve Ankara Malî Şube 
ekiplerinin Kızılay Onur îşh'anında hafriyat, Nak
liyat iadlı şirkete baskın düzenleyerek şirketin yöneti-
cisli ismail Karaüzümcü'yü gözaltına almışlardır. Bu
na göre; 

1. Bu şirketin naylon fatura kestiği büyük ku
ruluşlar hangileridir? Bunlar hakkında ne gibi iş
lem yapılimıştıır? 

2. Bu soruşturmanın sonucu ne olmuştur? 

^m-
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3 1 . 3 . 1987 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : KOÖR. : 2262109-67 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

nün 16.3.1987 tarih ve 1«/106-24'1«6/OI194« sayılı ya
zısı. 

Zonguldak Miilletvekilii Muhteşem Vasıf Yücel' 
in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususların; Sayın Başbakan 
Vekilkrıtizce tarafımdan cevaplandırılması uygun gö
rülmüştür. 

1. Devletten vergi kaçırmak amacıyla büyük ku
ruluşlara naylon fatura kesen ve yapılan işi maliyet 
olarak yüksek gösterip haksız kazanç sağlayan pa
ravan firmalar hakkımda Bakanlığım döneminde yo
ğun takibat başlatılmıştır. Naylon fatura düzenleme 
olayına adı karışan firmalar nezdinde yapılan ara
malı vergi incelemeleri sırasında, adına naylon fa
tura düzenlediği tespit edilen firmalar nezdinde de 
karşıt incelemeler yaptırılmaktadır, 

Naylon faturaya diğer sektörlerde olduğu gibi 
ihracat sektöründe de zaman zaman rastlanmaktadır. 
Tespit edilenler anında değerlendirilmekte ve nay
lon fatutfa kullananlar hakkında yasal işlemler ya
pılmaktadır. 

2. Malî polisçe yapılan aramalarda elde edilen 
naylon faturalar üzerinde Bakanlığımız Denetim Ele
manlarına geniş kapsamlı vergi incelemeleri sürekli 
olarak yaptırılmakta ve yasal sonuçları Bakanlığı
mızca da dikkatle takip edilmektedir. 

Bu incelemeler sırasında elde edilen delillere is
tinaden haklarında işlem yapılması için Bakanlığımız 
Denetim Elemanları tarafından suç duyurusu rapor
ları ilgili Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmekte
dir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın^ Ke-
merköy Termik Santralı için bugüne kadar yapılan 
ve işin bitirilmesine kadar yapılacak olan yatırım 
miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1709) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Kemerköy Termik Santralına bugüne kadar ne 
I miktarda ve nerelere yatırım yapıldığının, işin bi-
I tirilebilmesine kadar da 1987 fiyatları ile ne mik-
I tarda yatırım yapılması gerektiğinin, Sayın Enerji 
I ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca tarafıma yazılı ola-
I rak bildirilmesine yardımlarınızı arz ederim. 
I Ayhan Fırat 
I Malatya 
I TC. 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar 31 . 3 . 1987 
I Bakanlığı 
I Basın ve Halkla İlişkiler 
I Müşavirliği! 
I Sayı : 71-053-2-642/3695 
I Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

I Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
I İlgi : 13.3.31987 tarih ve 7/1709-8090/31'8Ü4 sa-
I yılı yazınız. 

I İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
I Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat'ın Kemer-
I köy Termik Santralı için bugüne kadar ne miktarda 
I ve nerelere yatırım yapıldığının, işin bitirilmesine ka-
I dar da 1987 fiyatları ile ne miktarda yatırım yapıl-
I ması gerektiğinin bildirilmesine ilişkin yazılı soru 
I önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

I Türkiye Elektrik Kurumunun yatırım programın-
I da yer almış olan 3X210 MW gücündeki Kemerköy 
I Termik Santralının yapımı ile ilgili çalışmalar aşa-
I gıda takdim edildiği şekilde yatırım programında 
I Öngörülen terminine uygun olarak hızla devam et-
I mektedir. 1987 yatırım programında 84.D.01.0040 
I proje No. su ile yer alan bu projenin I. ünitesi 1989 
I sonunda ve diğer ünitelerin de 6'şar ay ara ile ta-
I mamlanması planlanmıştır. 
I 1987 yılı yatırım programında da görüleceği üze-
I re projenin maliyeti; 
I 244 265 000 000 TL. Dış ve, 
I 11« 700 000 000 TL. iç, 
I olmak üzere toplam : 362 965 000 000 TL.'dir. 
I Anahtar teslimi esasına göre ihale edilmiş bulu-
I nan bu proje ile ilgili olarak Şubat 1987 yılı sonu 
I itibariyle, 
I 14 520 337 279 TL. Dış ve, 
I 23 743 494 200 TL. iç, 
I olmak üzere toplamı: 38 263 831 479 TL. harcama 
I yapılmıştır. Ve böylece tüm işin yaklaşık % 11'i ta-
I mamlanmıştır. 
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Bugüne kadar gerçekleştirilen iş kalemlerinin dö
kümü aşağıda belirtildiği şekildedir. 

a) Yurt dışından temin edilecek makine ve teç
hizat için 14 520 337 279 TL. avans ödenmiştir. 

b) Arazinin istimlak bedeli, şantiye kurulması, 
irtibat ve bağlantı yollarının yapılması, salt ve diğer 
sınai yapılar ile kazan ve makine holü temel inşaatı, 
sosyal binalar, gümrükleme ve ambar binaları için 
toplam hafriyat işleri dahil 23 743 494 200 TL. har
cama yapılmıştır. 

©ilgilerinize arz ederim, 
Şildi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İstanbul ve Ankara illerindeki Beden Ter
biyesi ve Spor müdürlükleriyle ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1746) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Beden Terbiyesi Spor Genel Müdürlüğü müfet

tişlerinin İstanbul'da, 2,5 aydır inceledikleri ve ne
ticeye ulaşırken yönetmelik çalışmalarıma katılmak 
bahanesiyle geri çekilmesiyle ortaya çıkan iddialar 
karşısında aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevapiandırılmasj hususunda delaletinizi say
gı ile arz ederim. 

IMurat Sökmenoğlu 
Hatay 

!.; iHakedişlerde usulsüzlük yapıldığı ve bu hu
susta 2,5 ay evvel İstanbul'a gönderilen müfettiş
ler yönetmelik çalışmaları tamamlandığı halde yö
netmelik çalışmalarına katılmak amacıyla ne mak
satla ve kimin tarafından geri çekilmiştir? Bölge mü
dürlerini denetleyemeyen bir müessesede müfettişe 
me gerek var? Bu baskı müfettiş kadrolarının orta
dan kaldırılacağının işareti midir? 

2. Aynı konuda görevlendirilen mühendislerin 
geri çekilmesinde ne maksat vardır? Bölge müdür
lerinin özellikle İstanbul Bölgesinin kayrılması ne

reden kaynaklanmaktadır? Bu hususlarda ne gibi ted
birler aldınız? 

3. Ankara Bölgesinin Anıttepe'de bulunan ve 
içinde bir yüzme havuzu, iki futbol sahası ile bir 
atletizm pisti yer alan tesisi sahte makbuzla kulüp
lere kiraya veren şebeke hakkında Bakanlığınızca 
me yapılmıştır? Devlet tesisini kiraya veren bu şebe

kenin elemanları ortaya çıkarılmış mıdır? Suçlular 
hakkında ne yapılmıştır? Bu hususlarda da alınan 
tedbirler melerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor 'Bakanlığı 31 . 3 . 1987 
Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
ÜNİTESİ : AJP.K.D. (Başkanlığı 

SAYI • M-O-02/4Ö7 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 Mart 1987 tarihli Kan. Kar. Md. 
7/1746,8201/32048 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, ilgi yazınız ekinde alınan, İstanbul 
ve Ankara illerindeki Beden Terbiyesi ve spor mü
dürlükleriyle ilgili iddialara ilişkin soru önergesinin 
cevabı aşağıdadır: 

1. 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunun, mecbur tuttuğu yönetmelik taslaklarının bir 
an eVvel hazırlanması için; İstanbul, Ankara ve Ma-

, latya 11 müdürlüklerinin olağan teftişini yapan mü
fettişlerimiz merkeze çağrılmış, merkezdekiler de An
kara dışında görevlendirilmemiştir. 

Müfettişlerimiz daha evvel de yönetmelik çalış
malarına katıldıkları için, bu hususta tecrübe sahi
bidirler, Bu defa da tecrübelerinden faydalanılmak 
istenilmiştir.; 

Şu anda, kendilerine 41 adet yönetmelik taslağı 
verilen müfettişlerimiz teftiş için tekrar il müdürlük
lerinde görevlendirilmiştir, 

İstanbul ve Ankara il müdürlüklerinin teftişleri 
henüz bitmemiştir. Hakedişlerde, hesaplarda ve di
ğer muamelelerde bir usulsüzlük olup olmadığı tef
tişin bitiminden sonra düzenlenecek raporda ortaya 
çıkacaktır, 

2. Aynı konuyla ilgili olarak görevlendirilen 
mühendislerin geri çekilmesi gibi bir olay yoktur. 
Mühendisler, İstanbul Beden Terbiyesi ve Spor 11 
Müdürlüğünce yaptırılmakta olan işlerden, bitenle
rin hakediş analizlerini, devam edenlerin ise kont
rollerini yapmak amacıyla, İl Müdürlüğünün ve mü
fettişlerimizin isteği üzerine Genel Müdür tarafın
dan görevlendirilmişlerdir. 

İstanbul Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüğün
ce yürütülen işlerle ilgili ölçüm ve hakedişleri kont
rol etmek ve herhangi bir yanlışlığa sebebiyet ver
memek için, 14 Mart 1987 tarihimde 6 mühendis 
daha görevlendirilmiştir. Sözü edilen mühendisler 
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halen istanbul'da çalışmalarına \devam etmektedir
ler. 

3. Ankara il Müdürlüğünün Anıttepe tesislerin
de, bazı kulüplerimizden saha kirası olarak, sahte 
makbuzla para alındığı hadisesi doğrudur. Olay bir 
müfettişimiz tarafından soruşturulmaktadır. Konu 
hakkında, Ankara'daki spor kulüpleri ile yazışma
lar yapılmaktadır. Olayın eski senelere dayandığı 
'görülmüştür. Henüz tamamlanmamış olan soruş
turma, gen'işletiilerek devam etmektedir. 

Arz ederim, 
Metin Emiroğlu 

•Millî Eğitim Gençlik 
ye Spor Baikanı 

6. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in; Sayıştay denetimine tabi, genel ve katma büt
çeli idarelerin sermayesinin yarısı veya yarısından 
fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner serma
yeli veya fon seklinde kurulan kurum ve teşebbüs
lere ilişkin (711787), Sayıştay a hesap vermekle yü
kümlü gelir, gider ve mal saymanlarına ve 1980 -1986 
yıllarında incelenen sayman hesaplarına ilişkin 
(7/1788), Sayıştay tarafından, Sayıştay Kanunu ge
reğince son yedi yıl içinde Meclise sunulan rapor
lara ilişkin (7/1789) soruları ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/1787, 7/1788, 7/1789) 

Soru 1. Sayıştaya hesap 
lir, gider ve mal saymanları 
aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Gelir saymanı 
Yıl Sayısı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
198'6 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlığınızca 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı
larımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arkan 
Edirne 

Soru 1. Sayıştay Kanununun 28 inci maddesinin 
T inci fıkrasının (B) bendine göre Sayıştay deneti
mine tabi, genel ve katma bütçeli idarelerin serma
yesinin yarısı veya yarısından fazlasına katılmak 
suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şek
linde kurulan kurum ve teşebbüslerin isimleri ne
lerdir? 

Soru 2< Son yedi yıl içinde, Sayıştay Kanununun 
66 ncı maddesi uyarınca hesaplan hükmen onanan 
saymanların sayısı yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki isorülarımın Sayın Başkanlığınızca ya

zılı olarak cevaplandırılması için -gereğini saygılarım
la arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

vermekle yükümlü ge-
sayısı, yıllar itibariyle 

Gider saymanı Mal saymanı 
sayısı sayısı 
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Soru 2. Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesi 
uyarınca, merkezde ve hesap yerlerinde incelenen 
sayman hesapları yıllar itibariyle aşağıdaki cetvele 
göre nedir? 

ÇeşMi nedenılerle 
Merkezde (incelenen Yıertaîe iiDcelenieo taeillenmeyen; 

Yıl sayman sayısı ısalyman sajyısı sayman sayısı 

1980 
1981 
11982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlığınız tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygüarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Son yedi yıl içinde, Sayıştayca, Sayış
tay Kanununun 25 inci maddesi gereğince Başkan
lığınıza hangi tarihlerde, hangi konularda, kaç rapor 
sunulmuştur? 

Soru 2. Son yedi yıl içimde, genel uygunluk 
'bildirimleri dışında, Sayıştayca, Sayıştay Kanununun 
28 inci maddesi gereğince Başkanlığınıza hangi ta
rihlerde, hangi konularda, kaç rapor sunulmuştur? 

Soru 3.: Son yedi yıl içinde, Sayıştayca Sa
yıştay Kanununun 87 mci maddesi uyarınca, Başkan
lığınıza hangi tarihlerde, hangi konularda, kaç ra
por sunulmuştur? 

Soru 4J Son yedi yıl (içlinde, Sayişltayca, Sayış
tay Kanununun 88 inci maddesi uyarınca Başkan
lığınıza hangi tarihlerde, hangi konularda, kaç ra
por sunulmuştur? 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
Başkanlığı 1 . 4 . 1987 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlan 

Dairesi Başkanlığı 
Kan, Kar. Md. 

Sayı : 7/1787 - 7921/31367 
7/1788 - 7923/313(69 
7/1789 - 7924/31370 

Sayın Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

İlgi : a) Sayıştay denetimline tâbi, genel ve kat
ma 'bütçeli idarelerin sermayesinin yarısı veya ya
rısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner 
sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve 
teşebbüslere ilişkin, 

b) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü gelir, 
gider ve mal saymanlarına ve 1980 - 1986 yılların
da incelenen sayman hesaplarına ilişkin, 

c) Sayıştay tarafından, Sayıştay Kanunu gere
ğince son yedi yıl içinde Meclise sunulan raporlara 
ilişkin, 23 Şubat 1987 tarihli yazılı soru önergele
riniz. 
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'İlgi önergelerinizde yeralan sorularınıza, Sayış
tay Başkanlığınca verilen cevapların bir örneği ili
şikte gonderilmiştiir. 

Bilgilerinize ısunarıın. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karadumaıi 
Türkiye IBüyüık Millet Meclisi 

Başkam 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı Î8 . 3 . 1987 
Sayı : 2O4H24/U200 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.3.1987 tarihli ve 7921/31367, 7932/31369, 

7924/31370 sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan tara
fından Başkanlıklarına yöneltilen ve birer örneği il
gideki yazıları ile Başkanlığımıza gönderülmiş bulu
nan üç adet yazılı soru (önergesi ile ilgüli olarak ha
zırlanan cevaplar silisikte sunulmuştur. 

lAırz ©derim. 
Sayıştay Başkam 
Servet Şamlıoğlu 

1 — 23 'Şubat 1987 tarihli ve 7921/313167 sayılı so
ru önergesinin cevapları : 

Cevap 1. Sayıştay Kanununun 28 inci maddesii-
nân 1 inci fıkrasının B bendine göre Sayıştay denetimi
ne tabi genel ve kafana bütçeli idarelerin, sermayesi-
din yarısı veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle 
sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan 
kurum ve teşebbüslerin isimleri aşağıda belirtilmiş'tiir.. 

Hastane Döner Sermaye Saymanlııkları 
Aidedj 232 

Yatılı Bölge Okulları ve Orta öğretim Ku-
ırumıları Döner Sermaye Saymanlıkları Adedi 539 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Bağ
lı Taşra Kuruluşları Döner Sermaye Saymanlık
ları Adedi 192 

Orman işletmeleri Döner Sermaye Sayman
lıkları Adedi 244 

Üniversiteler, Fakülteler, Yüksekokullar 
Döner Sermaye Saymanlıkları Adedi 138 

Cezaevi, İşyuıtları Döner Sermaye Sayrnan-
lıMan Adedi 144 

Diğer Döner Sermayeli Kuruluşlar Adedi 
flKöy Hizmetleri, Huzurevleri, Kreşler vs. gibi) 195 

(li 684 

Ankara 
DSİ Libya Fon Saymanlığı 
DSt Kıbrıs Projeleri Grup Amirliiği Fon Sayman-. 

lığı 
Karayolları Uibya Karayolu İnşaat Müd. Fon Say. 
Tunceli Bayındırlık ve İskân Müd. Fon. Say. 
Urfa Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Uşak Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Van Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Yozgat Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Zonguldak Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Adana Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Adıyaman Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Afyon Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Ağn Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Amasya Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Ankara Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Antalya Bayındırlık Ve İskân Müd. Fon Say. 
Artvin Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Aydın Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Balıkesir Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Biledik Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
B'ingöl Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Bitlis Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Bolu Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say., 
Burdur Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Bursa Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Çanakkale Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Çankırı Bayındırlık ve tskân Müd. Fon Say., 
Çorum Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Denizli Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say, 
Diyarbakır İnşaat Amirliği 1 inci Bölge Müdürlüğü 

Fon Say. (Bay. ve Isk. Bak.) 
Edirne Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Elâğız Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Erzincan Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Erzurum Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Eskişehir Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Gaziantep Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say., 
Giresun Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Gümüşhane Bayındırlık ve İskân Müd. Fon 'Say. 
(Hakkâri Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Hatay Bayındırlık Ve İskân Müd. Fon Say. 
'İsparta Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
İçel Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
»İstanbul Bayındırlık ve îskân Müd. Fon Say. 
İzmir Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Kars Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Kasft?amonu Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Kayseri Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
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KınMareİi Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
ıKırşehir Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Kocaeli Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Konya Bayındırlık Ve İskân Müd. Fon Say. 
Kütahya Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Mala'tya Bayındırlık ve İskân Müd, Fon Say. 
Manüsa Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say, 
K. Maraş Bayındırlık ve İskân Miüd. Fon Say. 
Mardin Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Muğla Bayındırlık ve İskân Müd. Say. 
Muş Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Muş İnşaat Amirliği Fon Saymanlığı (Bay. ve Isk. 

Bak.) 

Nevşehir Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Niğde Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Ordu Bayındırlık ve İskân MÜd. Fon Say. 
Rize Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
(Sakarya Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Samsun Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say. 
Siirt Bayındırlık ve Mân Müd. Fon Say. 
Sinop Bayındırlık ve Mân Müd. Fon Say. 
Sivas Bayındırlık ve İskân MÜd. Fon Say. 
Tekirdağ Bayındırlık ve İskân Müd. Fon Say., 
Tokat Bayındırlık ve İskân Müd, Fon Say. 
Tralbzon Bayındırlık ve Mân Müd. Fon Say. 

Adana Tarım Orman ve Köyiişleri Bak. 11 Müdür
lüğü Fon SayH 

Amasya Tarım Orman ve Köyişleri Bak, il Mü
dürlüğü Fon Say. 

Ankara Tarım Orman ve KÖyişlerli Bak. 11 Mü
dürlüğü Fon Say. 

Antalya Tarım Orman ve Köyişleri Bak, II Mü
dürlüğü Fon Say. 

Artvin Tarım Orman ve KÖyişlıeri Bak. 11 Mü
dürlüğü Fon Say. 

Aydın Tarım Orman ve Köfylişleri Bak. İl Mü
dürlüğü Fon Say. 

Balıkesir Tarım Orman ve Köyişleri Bak. İl Mü
dürlüğü Fon Say, 

Bolu Tarım Orman ve KÖyıIşler*i Bak. 11 Müdür
lüğü Fon Say. 

Bursa Tarım Orman ve KÖyüşleni Bak. İl Müdür
lüğü Fon Say. 
, Çankırı Tarım Onman ve Köyişleri B'ak. İl Mü
dürlüğü Fon Say., 

Çanakkale Tarım Onman ve Köyiişleri Bak. 11 Mü
dürlüğü Fon Say< 

Denizli Tarım Orman ve'Köyişleni Bak. 11Müdür
lüğü Fon Say. 
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I Diyarbakır Tarım Onman ve Köyişlera 11 Müdür-
I lüğü Fon Say. 
I (Elazığ Tarım Onman ve Köyişlera Bak. 11 Müdür-
I lüğü Fon Say. 
I Erzurum Tarım Orman ve Köyişleri Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I Giresun Tarım Orman ve Köyiişleri Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I Hatay Tarım Orman ve Köyişleri Bak. İl Müdür

lüğü Fon Say. 

I İsparta Tarım Orman ve Köyişleni Bak. İl Müdür-
I lüğü Fon Say, 
I İçel Tarım Onman ve Köyişleni Bak. 11 Müdürlüğü 
I Fon Say. 
I İstanbul Tarım Onman ve Köyişleri Bak. il Müdür-
I lüğü Fon Say. 
I Izmlir Tarım Orman ve Köyişleni Bak. 11 MÜdür-
I lüğü Fon Say. 
I Kastamonu Tarım Onman ve Köyişleri Bak. il Mü-
I dürlüğü Fon Say. 

I 'KııManelii Tarım Onman ve Köyişleni Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say, 
I Kütahya Tarım Orman ve Köyişleri Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I Manisa Tarım Onman ve KÖyİşlerÜ Bak. 11 Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I K. Maraş Tarım Onman ve Köyişleni Bak. 11 Mü-
I dürlüğü FonlSay. 

Muğla Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 1 Müdür-. 
I lüğü Fon Say, 

I Öndü Tarım Orman ve Köyişleri Bak. İl Müdürlü-
I ğü Fon Say.; 

Sakarya Tarım Orman ve Köyişlera Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I Samsun Tarım Orman ve Köyişlera Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say, 

I Sinop Tarım Orman ve Köyişleni Bak. il Müdür-
I lüğü Fon Say.; 
I Tolkalt Tarım Orman ve Köyiişleri Bak. 11 Müdür

lüğü Fon Say. 
I Trabzon Tarım Orman ve Köyiişleri Bak. 11 Mü-
I dürlüğü Fon Say. 
I Tunceli Tarım Onman Ve Köyişleri Bak. İl Mü-
I dürlüğü Fon Say. 

Zonguldak Tarım Onman ve Köyişleni Bak'. îl Mü. 
dürlüğü Fon Say. 

I Ankara İçişleri Bakanlığı Slİvil Sav. Idaresıi Bşk. 
[ Fon Saymanlığı 
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Ankara Bay. ve İsk. Bak. 1. Nolu Afetler Fon Say
manlığı 

Ankara Bay. ve İsk. Balk. 2, Nolu Gecekondu Fon 
Saymanlığı 

Ankara Bay. ve îsk, Bak. 3. Nolu Mesken Gn. 
Md. Ke)ban Barajı Şehirsel İskân Fon Saymanlığı 

Ankara Bay. ve İsk. ©ak. Geri Kalmış Yor. Halk 
Konut Yap. Uy. Fon, Say, 

Ankara Tarım Orman Ve Köyişleri Balk. Top. isk. 
Gn. Md. Keban Barajı tsk. Fon Say. 

Ankara Orman ve Köyişleri Balk. Köylerde El Sa
natlarını Göl. Fon Say. 

Ankara Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Afetler 
Fon Say, 

Ankara Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Koop. 
Eğit. ve El Sanat. Gn. Md. Tanıt, ve Eğitim Fon Say.. 

Ankara Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Orman 
Köylülerini Kalk. Fon Say. 

Ankara Orman ve Köyişleri Baik. Koy Koop. Kal
kındırma Fon. Say. 

Arikara Sanayi ve Ticaret Bak. Fonlar Say. 
.Ankara Sanayi ve Ticaret Bak. Sınaî Eğit. ve Gel. 

Mrk. Gn. Md. Fon Say. 
Ankara Sanayi ve Ticaret Balk. Halk Girişimlerini 

Destekleme Fon (Say. 
Ankara Ata'türfc Kültür Merkezi Fon Say. 
Ankara Eski Eserlerin Onarımına Katkı Fon Say. 
Ankara Vakıflar Genel Müd. Fon Say. 
Ankara Üniversiteler Arası öğr. Seçme ve Yer

leştirme Mrk. Fon. Say, 

Ankara Çevre Kirliğimi Önleme Fon Say. 
Ankara Türk Sporunu Teşvik Fonu Say. 
Ankara Katma Değer Vergisi Fon Say. 
Ankara Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fon Say. 
Ankara ODTÜ Araştırma Fon Say, 
Ankara Gazi Ümiv. Öğ. Harç. Fon Say. 
Ankara Üniversitesi Öğ. Harç Fon Say. 
Antalya Akdemiz Üniv. Öğ. Harç Fon Say. 
Antalya Akdenliz Üniv. Araştırma Fon Say. 
Adana Çukurova Üniv. öğ. Harç Fon Say, 
Adana Çukurova Ümiv. Araştırma Fon Say. 
Afyon Orman Köylülerini Kalkındırma Fon Say. 
Bursa Uludağ Ünüv. öğrenci Harçlar Fon Say. 
Bursa Uludağ Üniv. Araştırma Fon Say. 
'Burdur Orman Köylülerini Kalkındırma Fon Say. 
Elazığ Fırat Üniv. öğrendi Harçlar Fon Say. 
Elazığ Fırat üniv. Araştırma Fon Say. 
Erzurum Atatürk Üniv. Araştırma Fon Say. 
Erzurum Ataltürk Ümiv. öğrenci Harçlar Fon Say. 

Eskişehir Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 
Saya 

Eskişehir Anadolu Ümiv. öğrenci Harçlar Fon Say^ 
istanbul Teknik Üniv. Araştırma Fon oay. 
tstanlbul Boğaziçi Üniv. Araştırma Fon Say. 
İs'tambul Boğaziçi Ümiv. Öğrenci Harçlar Fon Say. 
Istaribül Mimar iSinan Üniy, öğrenci Harçlar Fon 

Say, 
îstanlbul Marmara Üniv. Öğrenci Harçlar Fon Say. 
İİzmür 9 Eylül Üniv. öğrendi Harçlar Fon Say, 
'îzmir Ege ÜniV< .Araştırma Fon Say. 
İzmir Ege. Ünliv. Öğrenci Harçlar Fon Say. 
Konya (Selçuk ÜniV. öğrenci Harçİar Fon Say. 
Konya orman Kölülterini Kalkındırma Fon Say. 
Kayseri Erci'yes Üniv. öğrenci Harçlar Fon Say. 

- iSivas Cuımlhuriyeit Ünliy. Araştırma Fon Say, 
Sivas Cumıhuriyet Üniv. öğrendi Harçlar Fon Say. 
Samsun 19 Mayis Üniv. öğrendi Harçlar Fon Say. 
Tra'bzon Karadeniz Ünliv. Araştırma Fon <Say. 
Trabzon Karadeniz Üniv. öğrenci Harçlar Fon 

Say. 
Van 100. Yıl Üniv. Öğrenci Harçlar Fon Say. 
Cevap 2. Son 7 yıl içinde, Sayıştay Kanununun 

66 ncı maddesıi uyarınca ıhesapları hükmen onanan Say
manlıkların sayısı yıllar itibariyle aşağıda ayrı ayrı 
gösterilmiştir. 

1980 : 1223 
1981! : 1506 
1982 : 2067 
1983 : 2036 
1984 : (2108 
1985 : 2041 
1986 : 1995 

II — 23 Şubat 1987 tarihli ve 7923/31369 sayılı 
soru önergesinin cevaplan : 

Cevap 1. 'Sayıştaya hesap vermekle yükümlü ge
lir, gider ve mal saymanlıkları sayısı aşağıda yıllar iti
bariyle ibelirüılmıiştir. 

Glilder 'Say. Sayısı 
Gelir (Sa'bit DSS 
(Say. ve Fon Say, Mal. Say, 

Yılı sayısı dahil) sayısı 

1980 
1981' 
1982 
1983, 
1984 
1985 
1986 

304 
352 
413 
406 
393, 
407 
400 

2875 
2919 
2946 
3018 
2969 
2677 
2815 

5215 
(5630 
5552 
5228 
5208 
5208 
5208 
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Cevap 2. Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesi 
uyarınca Merkezde ve hesap yerinde incelenen say
manlık hesapları yıllar i'tilbajHiyle aşağıda belirtilmiş
tir. 

Yılı 

1980 
19811 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

'Merkezde 
incelenen Say. 

sayısı 

1646 
1418 
974 

1055 
940 
709 
799 

Yeninde 
İncelenen \Say. 

ısayısı 

242 
276 
265 
246 
222 
230 
235 

Çeş'Mi 
nedenlerle 

incelenemeyen 
Say, sayısı 

(mahallî 
(idare 

ve mal 
Say. hariç) 

1291 
1577 
2120 
2123 
2200 
2145 
218! 

III — 23 Şubat 1987 tarihli ve 7924/31370 sayılı 
soru önergesinin cevapları. 

Cevap 1.- Son yedi yıl içkide, 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 25 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi 'Başkanlığına (Yasama Organı Başkan
lığına) rap'oır sunulimaîmışitır. 

Ancak ek '(1) sayılı cetvelde dökümü gösterildiği 
üzere, bu madde uyarınca Türkiye Büyük Millet Mec
lisli Başkanlığına rapor sunulmak üzere Sayıştay Ge
nel Kuruluna çeşıiltli konular intikal ettirilmiş, Genel 
Kurulca bu konuların, değişik nedenlerle ırapor 'hallin
de Yüksek Başkanlıklarına arz edilmesine gerek gö
rülmemiştir. 

Cevap 2. Son yedi yıl içlinde, 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 28 inci (maddesi gereğince 16.7.1982 ta
rihinde Millî Güvenlik Konseyine, 4.11 .'1982 tarihin
de de Danışma Meclisi Başkanlığına «Devlet taşınmaz 
malları hesabının çeşitli yasa hükümlerine rağmen Sa
yışmaya verilmemesi» konusunda bir rapor sunulmuş
tur. (Genel Kurul Kararı : 24.5.1982-4205/1) 

Ayrıca, aynı madde uyarınca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'Başkanlığına '(Yasama Organı Başkanlığı
na) rapor sunulmak üzere Sayıştay Genel Kuruluna, 
ek (2) sayılı cötvelde dökümü gösterildiği üzere iki 
konu intikal ettirilmiş; Genel Kurulca, değişik ne
denlerle bu konuların rapor halinde Yüksek makam
larına arz edilmesine gerek görülmemiştir. 

Cevap 3. Son yedi yıl içinde, Sayıştay Kanunu
nun 87 noi maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisli (Yasama Organı) Başkanlığına sunulan ra
porlar ek (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Cevap 4. Son yedi yılı içinde, Sayıştay Kanunu
nun 88 inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisli (Yasama Organı) Başkanlığına rapor sunul-
mamışjtır. 

Ancak «1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunda yer alan hükümler karşısında kesinhesap kanun 
tasarılarının metlin, gerekçe, gelir ve gider kesinhesap 
cetvellerinden oluşması gerektiğinden, bu tasarıların 
yalnızca imetin ve gerekçe halinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulması ille Anayasanın 128 inci 
maddesi hükmünün yerine getinilmliş sayılamayacağı 
ve bu (maddedeki, genel uygunluk bildirimine ilişkin 
altı aylık sürenin, ilgili ke'sinhesap kanun tasarısı ve 
Hazine Genel hesabının ekleri ile birlikte Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmesinden İtibaren işleme
ye başlaması geerktiği» hususu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi '(Yasama Organı) Başkanlığına rapor sunul-. 
mak üzere Sayışitay Genel Kuruluna intikal ettfırıillımiş; 
Genel Kurul, bu aşamada böyle 'bir rapor sunulması
na gerek görmemiştir. (Genel Kurul Kararı : 16.10.1980 
* 4090/2) 

EİK (1) SAYILI CETVEL 
;!. Karayolları Genel Müdürlüğünce Emanet Usu

lüyle Yapılacak İşlere Ait YöneHmel'iğin uygulama 
ve sonuçları bakımından Hazine çıkarlarını zarara 
uğratıcı nllteiikte bulunduğu hususunun, 832 sayılı Ga-
yıştay Kanununun 25 inci maddesi hükmüne dayanı
larak Yasama Organına sunulmasına geerk bulunmadı
ğı Hk. (Genel Kurul Kafan : 5.11.1981 - 4140/1) 

2. 'Bugüne kadar mevzuatta meydana gelen de
ğişiklikler karşısında kamu kesiminde çalıştırılan söz-
leşımeli personel konusunda Yasama Organına bir-ra
por sunulmasına gerek bulunmadığı Hk. (Genel Kü
rdi Karar ı : 14.2.1982 ,4239/1) 

3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
işyerlerinde çalışan işçilerine, Millî Güvenlik Konse
yinin 3, 15 ve 28 sayılı karar ve bildirileri uyarınca 
yapılan % 70 oranındaki avans ödemesi konusunun, 
daha sonra yürürlüğe giren mevzuat karşısında Yasa
ma Organına duyurulacak bir yönü bulunmadığı Hk. 
(Genel Kurul Karar ı : 12.5.1983 - 4264/1) 

4. 1416 sayılı «Ecnebi Memleketlere Gönderile
cek Talebe Hakkında Kanun» ile buna bağlı olarak 
çıkarılan «Türk öğrencilerinin Yabancı Memleketler-
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de Okumaları ile llgilıi Talimatname» nin uygulanma
sında ortaya çıkan aksaklıkların Yasama Organı ve 
esasen Ibu konudan haberdar edıilen ilgili bakanlığa ya-
zimasına lüzum ve mahal bulunmadığı Hk. (Genel 
Kurul Kararı: 4.11.1983 , 4304/1) 

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 209'uncu maddesi uyarınca Itedavileni Devletçe 
karşılananların, resmî sağlık kurumlarında yaptırdılklla-
n özel muayene ve tedavilerine lişkin ücretlerin büt
çeden ödennıeslinin mıüımlkün oknadiğı; varılan bu so
nuç nedeniyle bir Hazine zararı söz konusu ölmaya-
oağı içıin konunun Yasama Organına yansıtılıp yansı-
'tıialmayacağı hususunun Genel Kurulda görüşülmesine 
mahal bulunmiadığı Hk, (Genel Kural Kararı : 
19,12.1983 - 4313/1) 

EK (2) SAYILI CETVEL 

1. 2490 sayılı Yasayı değiştiren 22 sayılı Kanun 
Hükmünde K^arnalme taslağı üzerine verilen 3943/1 
sayılı Genel Kurul Kararında yer alan hususların Ka
rarnameye yansıtılmadığı hususunu içeren Araştırma! 
ve Tasnif Grubu raporunun bu aşamada Yasama Or
ganına duyurulmasına gerek bulunmadığı Hk. (Genel 
Kurul Kararı: 17.1Ü.1980 -. 4091/2) 

2. îşçi - memur ayrımı konusunun, bu aşama
da Yasama Organına yansıtılmasına lüzum ve mahal 
bulunmadığı Hk. (Genel Kurul Kararı : 10.2.1983 -
4238/1) 

HK (3) SAYILI CETVEL 

Yasıaımıa 
organına 

sunulduğu 
tarih 

1. Devlet Orman İşletmeleri, Kereste Fabrikaları, Anatamıirhane ve Yedek Parça D&po 
Müdürlüğünün 1973 yılı konsolide bianço raporunun C. Senatosu ve M. Meclisine sunulması 
Hk, (Genel Kurul Kararı: 16.(6.1980 - 4068/1) 17,12.1980 

2. IDevlet Orman işletmeleri, Kereste Fabrikaları, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo 
Müdürlüğünün 1974 yılı 'konsolde bilanço raporunun C. Senatosu ve M. MeciMne sunulması 
Hk. (Genel Kurul Kararı : 16.6.1980 - 4068/1) 17J1İ1980 

3. Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı konsolide bilanço raporunun C. Senatosu ve M. 
MeciMne sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 23.6.1980 - 4072/1) 12.1.1981 

4. Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı konsolide Ib'ilanço raporunun C. Senatosu ve M, 
Meclisine sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 23.6.1980 - 4073/1) 23.2,1981 

5. Tekel Genel Müdürlüğünün 1972 yılı konsolide bilanço raporunun C. Senatosu ve M 
Meclisine sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 23.6, 198Q « 4074/1) 23.2.1981 

6̂  Tekel Genel Müdürlüğünün 1973 yılı konsolide bilanço raporunun C, Senatosu ve M. 
Meclisine sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 23.6.1980 - 4075/1) 23,2.1981 

7H İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Fon Saymanlığının 1973 yılı konsolide bî  
lançosu raporunun Yasama Organına sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 21.12.1981 -
4151/1) . 13.1.1982 

8< pişileri Bakanlığı 'Slvül Savunma idaresi Fon Saymanlığının 1974 yılı konsolide bilanço 
raporunun Yasama Organına sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı : 21.12.19811 - 4152/1) 13,1.1981 

9. İçişleri Bakanlığı Sivil (Savunma İdaresi Fon Saymanlığının 1975 yılı 'konsolide bilanço 
raporunun Yasama Organına sunulması Hk. (Genel Kural Kararı 21.12.1981 - 4153/1) 13.1,1982 

10, Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmelerinin 1974 yılı konsolide bianço raporunun Yasama Organına sunulması ıHk, (Genel 
KürıüKararı : 28.1,1982 , 4180/1) 3,2,1983 
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YYasalma 
organına' 

sunulduğu 
tarih 

11. Tarım Bakanlığı Ziiraî Mücadele ve Ziraî Ka rantina Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İstetmelerinin 1975 yılı konsolide bilanço raporunun Yasama Organına sunulması Hk. (Genel 
Kurul Kararı : 28.1.1982 - 4181/1) 11.10.1982 

1'2, Devlet Üretme Çiftliikleıri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İstetmelerinin 1973 yılı 
(konsolide bilanço raporunun Yasama Organına sunul ması Hk. (28.1.1982-4182/1) 11.10.1982 

13. Devlet Üreffime Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmderinin 1974 yılı 
(konsolide bilanço raporunun Yasama Organına sunulması Hk. (Genel Kurul Kararı: 28.1.1982-
41'83/1) 11.10.1982 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'in, 
1984 - 1986 yıllarında kanun tasarı ve tekliflerinin 
komisyonlardaki müzakereleri sırasında üniversiteler 
ile meslek kuruluşları gibi bağımsız kuruluşlardaki 
uzmanların görüşlerine başvurulup vurulmadığına iliş
kin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (711790) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlığınız tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, komis
yonlarda kanun hükmünde kararnamelerin, kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında, DPT, 
Maliye ve diğer hükümet yetkilileri ve uzmanları dı
şında, üniversitelerdeki, meslek kuruluşlarındaki ve 
'benzer bağımsız kuruluşlardaki uzmanların yazılı ve
ya sözlü görüşlerine başvurulmuş mudur? 

Soru 2. IBaşvurulmuşsa, yıllar itibariyle hangi 
tarihlerde, hangi komisyonlarda, hangi kararname, 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesi sırasında gerçekleş
miştir. Görüşlerine başvurulan kurumların ve kişi
lerin isimleri nedir? 

Soru 3. Bu görüşler için herhangi bir ücret öden
miş midir? ödenmişse tutarları ayrı ayrı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi 1.4.1987 
Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/1790-7925/31371 

Sayın Türkân Turgut Arıkan Edirne Milletvekili 
İlgi : 1984-1986 yıllarında kanun tasarı ve teklif

lerinin komisyonlardaki müzakereleri sırasında üni

versiteler ile meslek kuruluşları gibi bağımsız kuru
luşlardaki uzmanların görüşlerine başvurulup vurul
madığına ilişkin, 23.2.1987 tarihli yazılı soru öner
geniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sı
rasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. İçtüzüğümüzün 31 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının «Komisyonlar fikirlerini almak üze
re, uzmanlar çağırma yetkisine sahiptirler.» şeklin
deki hükmüne göre komisyonlarca gerek duyulması 
halinde, kanun hükmünde kararnameler ile kanun 
tasarı ve tekliflerinin komisyonlardaki müzakeresi 
sırasında uzmanların görüşlerine de müracaat edil
mektedir. Tabiidir ki bu uzmanlar kamu kurum ve 
kuruluşlarından çağırıla'bileceği gibi, üniversiteler ve 
k'amu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bun
lara benzer diğer bağımsız kuruluşlardan da çağırıla-
bilmektedir. 

Cevap 2. Görüşlerine müracaat edilen uzman
ların isimleri ve görevleri ile bu uzmanların hangi 
komisyonlar tarafından, hangi kanun hükmünde ka
rarname, kanun tasarı veya kanun teklifinin müza
kereleri sırasında çağırıldıklarını gösteren liste ilişik
te sunulmuştur. 

Cevap 3. Görüşlerine müracaat edilen uzman
lara Başkanlığımızca herhangi bir ücret ödenmemiş
tir. Ancak, gerektiğinde ücret ödenmesinde kanunî 
bir engel bulunmamaktadır. 
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1984 - 1986 Yıllarında 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Komisyonlardaki Müzaıkereleri Sırasında 

Görüşlerine Müracaat Edilen Uzmanlar 

İlgili Komisyon 

Adalet Komisyonu 

Görüşülen kanun hükmünde kararname, kanun tasarı veya teklifinin adı 

1. a) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname. 

b) 1136 sayılı Avukatlık: Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Ta
rihli ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
1136 sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname. 

2. İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi. 

3. Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 18.6.1942 tarih ve 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkında Kanunun 19 ve 
31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

4. Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çdk Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

5. a) İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı. 

Adalet Komisyonu 

ib) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 arkadaşının, 2004 
sayılı İcra İflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Mad
desinin 4 üncü Fıkrasının 1 inci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi. 

c) Istaribul Milletvekili İmren Aykut ve 3 arkadaşının 2004 sayılı 
İcra İflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 
4 üncü Fıkrasının 1 inci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

6. a) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. 

b) Trabzon Milletvekili Osman ıBahadır'ın, 19.3.1969 Tarih ve 1136 
sayılı Avukatlık: Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 
nci Maddesinin 1 inci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi. 

c) 'Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi. 
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Esas numarası 

d/3) 

Görüşlerine başvurulan uzmanların adı ve görevi -

— Teoman Evren - Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
— önder Sav - Ankara Barosu Başkanı 
— Doç. Dr. Ejder Yılmaz - Ankara Üniversitesi Hu

kuk Fakültesi Doçeni 

Çağrıldıkları tarih 

15.2.1984 
22.2.1984 

23.2.1984 

(İM) 

(2/59) 

(2/71) 

Yücel Akıncı - Türkiye Veterine Hekm. Birliğinden 9.5.1984 

İstanbul, izmir ve Adana sanayi odalarından tem-
siciler katılmıştır. 23.5.1984 

(1/637) 

(1/690) 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu - Türkiye Bartkalar Birliği 
Hukuk Müşaviri. 13.2.1985 

Prof. Erdem Kuntalp 
Avukat Ahmet Kırman - Bankalar Birliğinden 
Doç. Dr. Ejder Yılmaz - Ankara Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi Doçenti 22.5.1985 

1(2/99) 

(2/226) 

(1/728) — Teoman Evren Türkiye Barolar Birliği Başkanı 20.11.1985 

(2/206) 

(2/277) 

önder Sav - Ankara Barosu Başkanı 21.11.1985 
Turan Aslan - Türkiye Barolar Birliği Genel Sek
reteri 27.11.1985 

Prof. Selahattin Sulhi Tekinay - istanbul Barosu 
Başkanı 28.11.1985 
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Görüşülen kanun hükmünde kararname, 'kanun tasarı veya teklifinin adi 

Millî Eğitim Komisyonu 

» > 

Millî Eğitim Komisyonu 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

1. a) Tokat Milletvekili Enver özcan ve Denizli Milletvekili Halil 
îbra'him Şa'hin'in, 4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

>b) Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 arkadaşının 4.11.1981 tarih 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi. 

2. a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

b) Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 7 arkadaşının, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi. 

c) " Diyarbakır Milletvekili Ma'hmud Altunakar ve 2 arkadaşının, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Maddenin Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

d) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 38 arkadaşının, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendmia De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

e) Kars Milletvekili Aziz Kaygısız ve 8 arkadaşının, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 2880 sayılı Kanunla Değişik 
(a) Fıkrasına tki Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

f) Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 8 arkadaşının, 4.11.1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi. ! 

3. Bitlis Milletvekili Kamran İnan'ın, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 inci Madde
sinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

1. a) 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

b) Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 1. a) 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Ta'bipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

b) 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Ta'bipleri Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklen
mesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümleri ile 6023 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 
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Esas numarası 
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Görüşlerine başvurulan uzmanların adı ve görevi Çağrıldıkları tarih 

(2//11) 
— İhsan Doğramacı - Y.Ö.K. Başkanı 
— Kemal Karhan - Y.Ö.K. Üyesi 

2.2.1984 
27.2.1984 

(2/12) 

<l/729) 
(2/148) 

— Göral Ataman - Y.Ö.K. Üyesi 

— İhsan Doğramacı - Y.Ö.K. Başkanı 
— Kemal Karhan - Y.Ö.K. Üyesi 

28.11.1985 
2.12.1985 

(2/218) — Gürol Ataman - Y.Ö.K. Üyesi 

(2/221) 

ı(2/268) 

1(2/284) 

(2/324) 

d/17) 

(1/16) 

(1/33) 

i(l/30) 

— Servet Bilir - Y.Ö.K. Üyesi 30.4.1986 

— T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürü 20.3.1985 

— Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü 
— Türkiye İş Bankası Genel Müdürü 
— Ak'bank T.A.Ş. Genel Müdürü 
— Dr. Uğur Cilasun - Türk Tabipler Bir. Mrk. Kon. 

üy. 19.4.1984 
— Dr. Yusuf Ziya Müftüoğlu - Ankara Tabipler Oda

sı Sekreteri 3.5.1984 
— Prof. Dr. Nusret Fişek - Türk Tabipler Birliği Ge

nel Başkanı 

— Dr. Nevzat Eren - Türk Tabipler Birliği, Y.K.Ü. 
— Prof. Dr. Mekin Tanker - Türk Eczacılar Birliği 

Genel Başkanı 
— Dr. Nurettin Abacıoğlu - Türk Eczacılar Birliği Ge

nel Sekreteri 
— Dr. İsmail İstanbullu - Türk Eczacılar Birliği 2. Baş

kanı 
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İlgili Komisyon Görüşülen kanun hükmünde kararname, kanun tasarı veya teklifinin adı 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 2. a) Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 106 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi. 

b) Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 arkadaşının, 2.9.1971 ta
rih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 sayılı 
Kanunla Değişik 45 indi Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine ve 
(b) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi. 

c) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

> > » » > 3. İstanbul Milletvekili Ercüment Konükman'ın, Türkiye Diş Tabip
leri Odaları ve Diş Tabipleri Odaları Birliği Kanunu Teklifi. 

» » » » » 4. a) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 7 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Fıkra İlavesi ile Bir Ek Mad
desi ile Bazı Fıkralarının Kaldırılmasına ve Bu Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. 

b) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 5 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 28.1.1983 Tarih ve 2795 sayılı Kanun
la Değişlik Ek-5 inci Maddesinin (a) Bendinde ve Bu Kanuna 24.10.1983 
tarih ve 2934 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi (b) Fıkrası ile Eklenen 
1.1.1985 Tarihinde uygulanacak Gösterge Tablosunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifi. 

c) İstanbul Milletvekilleri Feridun Şakir Öğünç ile Kemal Özer'in, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi. 

d) İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 arkadaşının, 17.7.1964 ta
rih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi. 

e) 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
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Esas numarası 

1(2/166) 
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Görüşlerine başvurulan uzmanların adı ve görevi 

— Memdüh Üreyen - Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonu Başkanvekili 

— İsmail H. Tunca - Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonu Genel Sekreteri 

Çağrıldıkları tarih 

16.1.1985 

17.1.1985 

(2/4) 

0/542) 

(2/45) 

(2/52) 

Hüsnü Çuhadar - Türk Tabipler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Dr. Nevzat Eren - Türk Tabipler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Hüsnü Yavuz Yılmaz - Türk Tabipler Birliği Yö
netim Kurulu Üyesi 
Dt. Osman Özyürek - Serbest Dişhekimi 
Dt. Orhan Özkan - Numune Hastanesi Dişhekimi 

Ahmet Yoluç - T. İşverenler Sendikaları Konfede
rasyonu Genel Sekreter Yardımcısı 
İlhan Göçer - T. İşverenler Sendikaları Konfede
rasyonu 1. Hukuk Müşaviri 
Kubilay Atasayar - T. İşverenler Sendikaları Kon
federasyonu Baş Hukuk Müşaviri 

27.2.1985 

28.2.1985 

7.3.1985 
13.3.1985 
18.4.1985 

27.3.1985 

28.3.1985 

(2/100) 

(2/123) 

(2/135) 

'(1/65Ö) 
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İlgili Komisyon Görüşülen kanun hükmünde kararname, kanun tasarı veya teklif inin adı 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 5. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı. 

> » > » » 6. a) İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 1475 sayılı İş Ka
nununun 2869 sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

h) Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 arkadaşının, 
25.8.1971 tarih 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarih 2869 sayılı Ka
nunla Değişik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi. 

c) Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 arkadaşının, 
17.7.1964 Tarih 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

id) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 arkadaşının, 
17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 11.8.1977 tarih 
ve 2095 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi. 

> > » » » 1 a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

'b) İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

c) Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 10 arkadaşının, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kânununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

d) İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi. 

» -> » » » 8. 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlü
lüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
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(2/185) 

(2/223) 
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Görüşlerine başvurulan uzmanların adı ve görevi 

— Hüsamettin Tiyenşan - T. Esnaf ve Sanatkarlar Kon
federasyonu Başkanı 

— İsmail H. Tunca - T. Esnaf ve Sanatkârlar Konfe
derasyonu Genel Sekreteri 

— Kamil Ka'bakçı - T. Esnaf ve Sanatkârlar Yönetim 
Kurulu Üyesi 

— Kubilay Atasayar - T. İşverenler Sendikası Konfe
derasyonu Baş Hukuk Müşaviri 

— İlhan Göçer - T. İşverenler Sendikası Konfederas
yonu 1. Hükük Müşaviri 

Çağrıldıkları tarih 

7.5.1985 

9.5.1985 

16.1.1986 

23.1.1986 

(2/224) Kâmil Kalbakçı - T. işverenler Sendikası Konfede
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 27.2.1986 

(2/51) 
(1/746) önder Akyüz - T. İşverenler Sendikaları Konfederas

yonu Hukuk MüşaViri 20.3.1986 

(2/200) Osman Tekman - Türk-İş Uzmanı 
Hüseyin Emekçioğlu - Türk-îş Hukuk Müşaviri 

(2/240) 

(2/273) 

(1/661) 

Kaya Özdemir - Türk4ş Eğitim Sekreteri 

Kemal Karhan - YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. Doğan Taner - Hac. Ün. Tıp. Fak. De
kanı 
Prof. Dr. Yakup Ansan - Numune Hastanesi Baş
hekimi 
Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu - Ankara Tabip Odası 
Başkanı 
Dr. Kemal Beyazıt - Yüksek İhtisas Hastanesi Baş
hekimi 
Dr. Nusret Fişek - Türk Tabipler Birliği Genel Baş
kanı 
Dr. Ziya Durmuş - Doğumevi Başhekimi 
Prof. Dr. Namık Kemal Baran - Gazi üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 

3.4.1986 
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İlgili Komisyon Görüşülen kanun hükmünde kararname, kanun tasarı veya teklifinin adı 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 9. 2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Kom. 1. a) İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 arkadaşının, Hay
van Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi. 

lb) Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 arkadaşının, Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi. 

c) 3.5.1928 Tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

- 4 9 1 — 
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Esas numarası Görüşlerine başvurulan uzmanların adı ve görevi Çağrıldıkları tarih 

— Kubilay Atasayar - T. işveren Sendikalar Konfede-
(1/767) rasyonu Baş Hukuk Müşaviri 20.5.1986 

— İlhan Göçer - T. İşverenler Sendikası Konfederas
yonu 1. Hukuk Müşaviri 

— Kaya özdemir - Türk-lş Eğitim Sekreteri 
£2/59) — Prof. Dr. Mustafa Ardoz - A. Ü. Veteriner Fa

kültesi Mikrobiyoloji Ana'bilimdalı 12.3.1986 

<2/300) 

(1/736) 
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8. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, milletvekillerinin halkla ilişkiler binasındaki 
odalarına fare zahiri döktürüldüğü iddiasına ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı^?11791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum TBMM Başkanı Sayın Nec

mettin Karaduman tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz edenim* 

Saygılarımla. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 
1', Miletvekillerine çalışmaları için tahsii's edilen 

Halika İlişkiler binasındaki odalara fare zehiri dök
türüldüğü doğru mudur? 

2.; iMilietvekilii odalarının farelerin lisiüülasına uğ
ramasından sonra hazı evrakların, kitapların farelerce 
'hasara uğratıldığı yolunda şikayetler vardır. Bu şi
kâyetlerden sonra alınan tedbirler, (fare zehiri dök
memin yanı sıra) nelerdir? 

3. Odaları farelerin istila etmesinden sonra mil-. 
Mvdkiierinin genel sağlık taratmasından geçirilmesi 
konusunda herhangi bir girişiminiz oldu mu? 

4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından veba 
tehlikesine karşı tedbir almalarını istediniz mi? 

5. 'Miletvekiili odalarına dadandıkları Wdiinilen 
farelerin hangi nedenden ve nasıl üreyip çoğaldıkları 
araştırıldı mı ve gerekli tedbirler alındı mı? 

6. Bu olaydaki ihmaller nelerdir? 
l.: Milletvekili odalarını sağlık koşulları elverişli 

hale gelinceye kadar geçici biir »üre boşaltmayı düşü
nüyor musunuz? 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığı 1.4.1987 

Genel 'Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 
(Sayı : 7/1791 

8073/31767, 
(Sayın 'Muhteşem Vasıf Yücel 

(Zonguldak Milletvekili 
İlgi : Mille'tlve'killerinin halkla ilişkiler binasındaki 

odalarına far© zehiri döktürüldüğü iddiasına İlişkin, 
5.3.1987 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevap-
landırılmışitır, 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygüarıntla. 

Necmettin Karaduman 
Tüırk!rye Büyük Millet MecM 

Başkanı 

Oevap — Halkla ilişkiler 'binasındaki bazı odalar-. 
da fındık faresi görüldüğü söylentileri üzerine önlem 
olarak, iki hafta tatilinde, el değmeyecek yerlere, özel
likle radyatör altlarına fare zehlrti konulmuş ve bu 
işlemde gerekli özen gösterilerek hafta hasında da 
temizlenmiştir.; 

Uygulama 'kesinlikle 'bir zarar doğurmayacak şe
kilde yapılmış olup, olumlu sonuç alınmış ve bir da
ha da rastlanmamışitır. 

Bunun dışında, milletvekilli odalarının farelerin is
tilasına uğradığı, evrak ve 'kitapların hasar gördüğü 
yolundaki iddiaların Varit olmadığı anlaşılmıştır. 

Bitişik inşaata aıilt şantiyelerden sızdığı tahmin edi-. 
len farelerin üreyip çoğalması diye 'bir sorun olma
dığı gibi, olayda herhangi bir ihmal de 'görülmemiş-
tir.: 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1983 seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurulara 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlığınız tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. — 1983 seçimlerinden sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dilcikçe Komisyonuna yapılan baş
vurularla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre yasama 
yılları itibariyle ayrı ayrı nedir? 
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Dildkçe Komisyonuna 
başvuru sayısı 

Komisyonca, bir işlem yapılmasına 
mahal görülmeyen başvuruların 

sayısı 

Soru 2. — Üç yasama yılı içinde, Dilekçe Komis
yonuna yapılan başvurulardan üçüncü yasama yılı so
nunda karara bağlanmamış başvuru sayısı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı : 7/1792-8265/32275 

Sayın Türkân Turgut Arıkan 

Edirne Milletvekili 

1 . 4 . 1987 

İlgi : 1983 seçimlerinden sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dildkçe Komisyonuna yapılan başvu
rulara ilişkin, 23.3.1987 tarihli yazılı soru önergeniz. 

ilgi önergenizde yer alan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 
Cevap 1. — 1983 seçimlerinden sonra, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Dildkçe Komisyonuna yapılan baş
vurularla ilgili bilgiler, sorunuzdaki cetvele uygun ola
rak aşağıda belirtilmiştir. 

Yasama Dildkçe Komisyonuna 
yılı yapılan başvuru sayısı 

1! 1054 
2 1312 
3 1255 

Komisyonca, bir işlem yapılmasına 
mahal görülmeyen başvuru sayısı 

382 
411 
259 

Cevap 2. — Bu üç yasama yılı içinde Dilekçe Ko
misyonuna yapılan başvurulardan, üçüncü yasama yılı 
sonunda karara bağlanamamış başvuru sayısı 935'dir. 
(Bu dilekçeler hakkında Komisyonca gerekli kanunî 
işlemler tamamlanmış olup, imzaya hazır bulunmak
tadır). 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 . 4 . 1987 Çarşamba 

Saat: 14 M 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. •— Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 ar
kadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî 
faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerimi komisyon
larda ve Geneli Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 

içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyaıınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

4. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

6. — Antalya Milletvekili Aydın Güven GÜrkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışmda yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

7. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/696) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2 -

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

13. — 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) 

14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YlBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/8110) 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

18. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

19.-— Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-

I 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) 

25. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör-
olaylanma karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — 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) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-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) 

28. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

29. — 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) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. —- 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) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairdsinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergefsi (6/892) 

33. — 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) 

34. — 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) 
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i 35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
I menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 

açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah-
I ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül-
I tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/913) (1) 
I 36. — İstanbul Milletvekili Dolan Kasanoğlu'nun, 
I yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond

ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
I şirketim kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

I 37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 

I iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz-
1 lü soru önergesi (6/898) 
I 38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi-
I resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka-
I nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz

lü soru önergesi (6/899) 
I 39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak almam yeni ka-
I rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı

sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

I 40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do-
I ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
I kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/940) ı(l) 
41. — OMU Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 

I yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
J kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku-
I tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve * 
I Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

I 42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-

I vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
I iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/905) 
43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
I hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (16/907) 

I 44. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman-. 
I ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-
I kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini 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) 



45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini içlin ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 
yıllarında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
1(16/957) (1) 

46. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup 'bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

52. - • İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve 'bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından /sözlü soru önergesi (6/922) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
'büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
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getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

56. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

59. — Konya Milletvekili Salim Ere!'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Ererin, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 



alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazüarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

69. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

72. -T- İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

73. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

J74. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

75. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satla olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

76. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık-
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| lan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür

medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

I 77. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
I ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted-
I birlere, dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/947) 
1 78. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya-
I sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu-
] 6usta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/948) 
I 79. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz-
I leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
I Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
I transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/949) 
I 80. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An-
I kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yıunda 
i değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-
I lü soru önergesi (6/950) 
I 81. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
I olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-
I lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni-
I ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/951) 
82. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nuv 

I Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın-
I dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
I mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
I olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

I 83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma-
I mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

I 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

I KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
I 1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
I leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Karama-
I me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü-
I kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
I Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş-
I tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 

(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

I X 2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
I Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
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na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka- I 
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu I 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs- I 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt Afyon Milletvekili Metin Ba- I 
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Mimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra- I 
poru (2/19(1, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, I 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun I 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu I 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka- I 
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis- | 
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari- j 
hi : 12.1.1987) I 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek- I 
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri I 
Komisyonu Raporu (2/139) (S, Sayısı : 515) (Dağıt- | 
ma tarihi : 12.1.1987) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve I 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 tci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

8. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde- I 
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı I 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa I 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer I 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ha- I 
lil Orhan Ergüder*in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif- I 
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları I 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 531'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

9. — İstanbul Mületvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesıi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

12. —. Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

13. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
île Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

14. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


