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I-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı madeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair kanun tasarısının komisyon 
tarafından yeniden tedvin olunan ek geçici 
maddeleri, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul olundu. 

Birleşime saat 13,03 te ara verildi. 

İkinci Oturum 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 

ücretlerine dair kanun tasarısının bütün mad
deleri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu 
ise de oyların ayrımı sonunda çoğunluğun sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

13 .7 .1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,00 de son 
verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekili 

tsmail Arar 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

II - GELEN .KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Denizli Milletvekili Mehmet Emin 

Durul'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl

masına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/317) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından Mürek
kep Karma Komisyona) 

i>9<.i 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılış saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferrüh Bozbeyli 
KÂTİPLERR : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 126 ncı Bir
leşimini açıyorum. 

Şehir hatlarında vukua gelen bir arıza do-
layısiyle bizim jenaratörümüzün de su hat
larındaki bir arıza dolayısiyle işletilmemesi 

BAŞKAN — 126 ncı Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Anayasanın 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkada
şının 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısmı hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Plân Komis
yonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 200) 

yüzünden birleşime teknik olarak devam et
memize imkân yoktur. 

Bu sebeple bir saat sonra, saat 16,00 da tek
rar toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,03 

»fc l « 

84, 85 ve 94 ncü maddeleriyle ilgili önemli bir 
konuyu görüşüp karara bağlıyacağız. 

Ancak bundan evvel, Riyasete verilmiş üç 
araştırma, üç de genel görüşme önergesi var
dır, bunları okutup bilgilerinize arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada, şayet münasip görürseniz, daha sonra 
yapılması lâzımgelen bir açık oylama işi var
dır; bu önergeleri okuma sırasında bunu da 
&çık oylarınıza arz edelim. 

Biliyorsunuz Devlet Memurları Kanununu 
değiştiren kanun birinci kere açık oylarınıza 
sunulmuştur, fakat yeter sayı elde edilemediği 
ivin ikinci kere açık oylarınıza sunulması ica-
betmektedir. Bu kanunu açık oylarınıza su
nuyoruz, kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (3rdu), Zeki Çeliker (Siirt) 

III - aöRÜŞÜLEN İŞLER 

— 347 — 
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IV - BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vukubulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Şimdi, verilmiş olan önerge
leri sırası ile okutuyorum. 

11 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

il. Zirai mahsul fiyatlarındaki kararsızlık 
ve yetersizlik ziraatten geçinen büyük vatandaş 
kütlesini ıstıraba sürüklemektedir. 

2. Paramızın iç ve dış değerinde yıllardan 
beri devam eden düşme zirai maliyetleri artır
mıştır. Zirai alet ve makinalar, zirai mücadele 
ilâçları, gübre pahalıdır. Taşıma masrafları ve 
el emeği ücretleri artmıştır. Zirai kredi şartları 
ağırdır. Köylü vatandaşın günlük yaşayışı için 
muhtacolduğu çeşitli ihtiyaç maddelerinin fi
yatları artmıştır. Buna karşılık zirai mahsul fi
yatları bâzı hallerde gerilemiş, bâzı hallerde sa
bit kalmış, bâzı hallerde ise hayat pahalılığını 
ve maliyet artışını kovalıyacak şekilde artma
mıştır. 

3. Paramızın gerçek dış değeri ile resmî 
kur arasında fark olduğu inkâr edilemez bir 
(gerçektir. Bu durum, ihraç malı mahsuller ye
tiştiren köylü ve çiftçi yurttaşlarımızın zarar 
görmesine yol açmaktadır. Uygun bir prim ve 
teşvik usulü uygulanmazsa paramızın dış değeri 
ile ilgili politikanın yükünü ziraatten geçinen 
yurttaşlarımız çekmiş olacaklardır. 

4. Taban fiyatların erken tösbiti ve vak
tinde ilânı, zirai mahsullerin değerlenmesi için 
şarttır. Aksi halde, bu mahsullerin, müstahsil 
elinden çıktıktan ve el değiştirdikten sonra de
ğerlenmesi yolu açılmış olur. Çeşitli mahsullerin 
taban fiyatının ilânında vukubulan gecikmie-
ler büyük huzursuzluklara yol açmaktadır. 

Maksatlı kışkırtmaların ve yıkıcı faaliyetle
rin tesirsiz kalması için de, zirai ürünleri de
ğerlendirecek ve köylüyü geçim sıkıntısından 
kurtaracak ciddî tedbirlerin süratle alınması 
şarttır. 

N"EL KURULA SUNUŞLARI 

Bu hayati konuda MiHlet Meclisinde genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

G. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Turhan Feyzioğlu Vefa Tanır 

İKayseri Konya 
Mehmet Nebil Oktay 

İSiirt 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem

deki yerine alınacak ve sırası geldiğinde görü
şülecektir. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, De
niz Ticaret Filomuzun ve deniz ticaretimizin bu
günkü durumundan kurtarılmasına, millî ekono
miye yararlı katkıda bulunacak şekilde organize 
edilmesine yardımcı olacak tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair öner
gesi (8/13) 

BAŞKAN — Genel görüşme talebi ile ilgili 
diğer önergeyi okutuyorum : 

14 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ya

rımada görünüşü arz eden ve bu nedenle de de
niz ve denizcilikle çok yakın ilişkisi bulunan bir 
ülkedir. 

Durum bu iken, kendi ithalât ve ihracatı
mız dâhil kendi gemilerimizle yapılamamakta
dır. Bu, acı bir gerçektir. 

Daha acı bir gerçek ise, bugün için deniz ti
caretimizin tam bir çıkmaz içerisinde bulunma
sı, ve - konu üzerine bugüne kadar hiçbir ciddî 
eğilimin yapılmamış olmasıdır. 

Denizcilik Bankası uzmanlarının hazırladık
ları son bir raporda belirtildiğine ve bu konuda
ki yetkili kişilerin açıklamalarına göre deniz ti
caret filomuzun arz ettiği durum şudur : 

Hailen Deniz Ticaret Filomuz 158 parça ge
miden meydana gelmekte ve bunların toplam 
tonajı, 596 600 gros tonu tutmaktadır. 

Oysa, 1966 yılının raporlarına göre 8,5 mil
yonluk Yunanistan'ın deniz ticaret filosu 
7 163 209 gros tonu bulmakta, bu rakam yaban
cı bandıralı Yunan gemileriyle birlikte 20 mil
yon gros tonu tutmaktadır. 2,5 milyonluk Isra-
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il'in deniz ticaret filosu da '558 188 gros ton 
olup, Klibns'm da ticaret filosu 800 bin gros to
nu aşmaktadır. 

Türk Deniz Ticaret Filosu son 4 yıl içinde 
büyük bir gerileme göstermiş ve dünya ülkeleri 
arasında 4 yıl önce 24 ncü sırada olan Deniz Ti
caret Filomuz, bugün 32 nci sıraya düşmüştür. 
Deniz nakliyata ait 140 gros tonluk 5 gemi çü
rüğe çıkmıştır. Ticaret Filomuzun rasyonel bir 
çalışma yapamaması yüzünden, ülkemizin yıllık 
döviz zararı 1,5 milyar liradır. Türk Deniz Ti
caret Filomuzdaki gemilerin çoğu 25 yaşını aş
mış olup, bu gemilerin ancak % 25 i randımanlı 
çalışabilecek güçtedir. Son teknik gelişmelerde 
dünyada, gemilerin yıllık onarım süreleri 10 gü
ne indirildiği halde, bizim yaşlı gemilerimiz yı
lın 3 ayını onarımda geçirmektedirler. 

Deniz Ticaret Filomuzun gerileme nedenleri 
arasında, Devlet Plânlama Teşkilâtının plân ve 
programda öngördüğü tedbirlerin ekserisinin 
yerine getirilmemesi, deniz nakliyatta politik 
amaçlarla yapılan tâyinler, gemi inşaası için ge
rekli malzemenin ithaline imkân bulunmaması 
gibi sebepler bulunmaktadır. 

Yukardaki nedenlerle deniz ticaretimiz hak
kında bir genel görüşme açılması, deniz ticareti
mizin bugünkü durumdan kurtarılmasına ve 
millî ekonomiye büyük yararlı katkılarda bulu
nacak şekilde organize olmasına ışık tutacağı 
inancındayım. 

Bu sebepten Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince deniz ticaretimiz hakkında bir genel gö
rüşme açılmasını saygıyla öneririm. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündeme 
alınacak, sırası geldiğinde görüşmelere sunula
caktır. 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ta
rım alanında kontrollü ve plânlı bir tarım plan
lanmasının Türkiye'de de tatbik edilmesini sağ
lamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anay asanının 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına da
ir önergesi (8/14) 

BAŞKAN — Genel görüşme talebi ile ilgili 
diğer önergeyi okutuyorum: 

Ekonomimiz bir curcuna içerisindedir. Eko
nomik ve tarımsal gelişmemiz çoğu zaman ya-
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bancıların dümen suyuna göre şekillendirilebi-
len bir durum arz etmektedir. Bugün Türkiye 
gerçek ve geniş istatistilri bilgilerden dahi yok
sundur. Hâlen Türkiye'de, dünyada bütün ülke
lerinin her madde itibariyle, üretim ve tüketimi 
ile bunların ithalât ve ihracat durumları ve bun
lara karşı duyulan ihtiyaçları belirten ve gös
teren istatistiki bilgiler henüz tam manâsiyle 
mevcut değildir. 

Tarım üreticisi vatandaşa Türkiye'de neyi 
nereye, nasıl, ne miktarda, ne zaman ekece
ğini ve bu ektiklerini nasıl koruyacağını doğru 
dürüst gösteren kuruluşlar teşekkül etmemiştir. 
İhtiyaca cevap verecek şekilde tohum kontrol 
ve üretme istasyonlarına rastlanmamaktadır. 
Vatandaş iyi ürün üretmek için müracaat edece
ği ve doğru dürüst cevap alacağı araştırma ve 
hizmet kuruluşlarından yoksundur. Bugünkü zi
raat müdürlükleri ve teknisyenlikleri henüz böy
lesine hizmetleri yerine getirmek bakımından 
çok yetersiz ve teşkilâtsız kuruluşlardır. 

Bu gibi nedenlerden dolayıdır ki, üretici ör
neğin, üzüm para ederse bağcılığa narenciye pa
ra ederse narenciyeliğe, pamuk, buğday para 
ederse pamukçuluğa veya buğday ekimine, sebze 
para ederse sebzeciliğe heves etmekte ve her 
yıl başka bir tarım ürününün ekimini tecrübe 
etmekle vaktini geçirmektedir. Bazan da bu tec
rübeler üreticiye çok pahalıya mal olmakta ve 
üretici böyle bir tecrübe ekiminin açtığı zararı 
kapayabilmek için 5 - 6 yılını bu yolda çalışa
rak harcamaktadır, örneğin, köylü vatandaş 
bir yıl kilosu beş lira eden üründen ertesi yıl 
da aynı parayı edecek diye çok bol miktarda 
bu üründen ekmekte, aynı tatbikatı çok sayıda 
üretici de yapmakta fakat ertesi yıl hasat zama
nı bir yıl önce beş liraya satılan ürünlerini bu 
defa 25 kuruşa satamamaktadırlar. Bu durum 
da üreticileri çok müşkül bir vaziyete düşür
mektedir. 

Bütün bunlar tarım alanında gerçek bir plân
lama, program ve kontrola bağlanmamış olma
mızdan ileri gelmektedir. Bu yüzden de Türki
ye'de her şey gelişi güzel ekilip dikilmekte ve 
üretilmektedir. Türkiye'de üretici çoğu zaman 
yatırımını şansa ve tesadüflere göre yapmakta
dır. Oysa bir çok dünya ülkelerinde hattâ libe
ral ülkelerin ekserisinde hükümetler tarım 
sektörü üzerinde üreticinin yararına bir kont-
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rol koymuş ve bir tarım plânlaması içerisinde bu 
işi bir plân ve programa bağlamıştır. 

Bizde ise, yukarda da belirttiğimiz gibi, böy
le bir tatbikata kesinlikle raslanmamakta ve 
bu yüzden de ülkemiz zaman zaman, pamuk, 
tütün, buğday, üzüm, fındık ve saire ülkesi olu-
vermekte veya bazan buğday ihracederken, buğ
day ithal eden; bazan pamuk ihracederken, pa
muk ithal eden ülke durumuna düşülmektedir. 
Örneğin, yüzlerce yıl pamuk ekim bölgesi olan 
Çukurova ve Ege bölgeleri bir yılda buğday 
ekim bölgeleri haline getirilivermiştir. Bu suret
le de 240 bin pamuk ekicisinin elindeki pamuk 
ekim aletleri hurda olmaya mahkûm edilmiş, ku
rulan çırçır ve tekstil sanayii fabrikaları ise iler
de ham madde ithal etmek tehlikesiyle karsı kar
şıya bırakılmış ve bunlardan başka da 2,5 mil
yona yakın tarım ve tarım sanayiine bağlı işçi 
ilerde işsiz kalmak tehlikesi içerisine düşürül
müştür. Ayrıca pamuk ihracından yılda elde 
edilen ortalama 1,5 milyar liralık döviz gelirimi
zin kapılarına da kilit vurma yoluna gidilmiş
tir. 

Şimdi buğday ülkesi olmak hevesindeyiz. 
Köylüler şimdi bu ziraatin ekipmanını ve düze
nini kurmanın gayreti içindedirler. Dün de 
pamuk ekicisi durumundaydık, tarlalarımızı pa
muk ekimine elverişli bir hale getirebilmek için 
yaptırdığımız sulama kanalları ve tesviye işleri 
uğruna milyarlarca lira harcamıştık. Şimdi, 
milyarlarca lira harcıyarak pamuk ekim 
sahası haline getirilen bu milyonlarca dönüm 
araziye buğday eker olduk. Oysa buğday eki
minde, pamuk ekimi için yaptırılan yatırımlar
dan hiç yararlanamamaktadır bugün. 

Yabancılar yarın da bizi, şayet başka bir zi
rai ürünün ekimi cazibesine kaptırarak, bu defa 
da buğdaycılıktan vazgeçirtip, bizlere o ürünün 
ekipmanını ve düzenini kurdurmaya çalışılırsa 
buna hiç şaşılmamak lâzımdır. 

Örneğin, ülkemize bir kaç yıl sonra kuvvet
li bir yabancı sermaye gelip 20aded şarap fabri
kası veya şeker kamışı suyu fabrikası kuracak 
olsa ve Türkiye'de o zaman da, üzümün kilosu 
veya şeker kamışının tanesi bugünkü fiyata na
zaran 4 - 5 misli fazla para etse inanınız ki, bu 
vaziyet karşısında vatandaşın yapacağı iş bel
ki de narenciye bahçelerini sökerek yerine bağ 
fideleri ve şeker kamışı fideleri ekmek olacak

tır. Nasıl şimdi bağlar, meyvelikler sökülerek 
-;:rdne ba .̂lıa tür ürün ekimi yapılıyorsa. 

Plânlı ülkelerde hükümetler, üreticinin yara
na tarım alanında bir kontrol koymuşlar ve 

>ncğin, Hükümet böyle ülkelerde, hayvancı
lık yapılacak olan bir sahada başka tür üreti
min yapılmasını yasakladığı gibi, bâzı ürünler
le de üreticiye sınırladığı miktarlarda bâzı 
ürünleri ekme veya ekmeme mecburiyetini koy
muştur. Meselâ Amerika'da bir çiftçi 700 dönüm 
pamuk ekecekse, hükümet ona icabında ihtiyaca 
göre 200 dönüm de mısır, çeltik, susam ve saire 
gibi başka tür mahsûller ekmesini şart koşmak
tadır. Hükümet bunu böyle yapmakla da her 
türlü tarımsal ürün cinsinde tüketime ve ihtiya
ca göre üretimi ayarlamak yolunu bulmakta ve 
her türlü tarım ürününün bu ihtiyaçlara göre 
ekilmesini sağlamaktadır. Böylece de her tarım
sal ürün dalında ne kadar miktar arazinin eki
leceği tesbit edilmekte ve tesbit edilen bu mik
tarın aşağısında ve yukarısında o tür tarım eki
mine müsaade edilmemektedir. 

Bizde ise, vatandaş lehine işliyecek, bırakınız 
böyle kontrollü bir tarım plânlamasının varlı
ğını, üstelik vatandaş neyin nereye ekileceğini 
bilmediği için, bazan yıllarca uğraşıp yetiştir
diği ürünlerin o bölgenin ürünleri olmadığını ve
ya yetiştirdiği ürünün bir şeye yaramadığını an
cak ürün yetiştikten sonra anlamakta, bu yüz
den de sadece hüsrana uğramakla kalmayıp, o 
ürünü yetiştirmek için borçlandığı paraları öde
mek yoluna, elindeki bir avuç tarlasını da sat
maya mahkûm olmaktadır. 

Yukarıdan beri sıraladığımız nedenler tarım 
alanında kontrollü ve plânlı bir tarım plânlama
sının bizde de tatbik edilmesi lâzımgeldiğini or
taya koymaktadır. 

Bu sebeple üretici ve halkımız yararına Tür
kiye'de kontrollü bir tarım plânlamasının ya
pılması zaruret haline gelmiştir. 

Bu bakımdan Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince kontrollü bir tarım plânlamasının gere
ği hakkında bir genel görüşme açılmasını say-
giyle talebederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündeme 
alınacak, sırası geldiğinde görüşmelere sunula
caktır. 
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4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, haş
haş ekimi ile afyon istihsalinin sınırlandırılması
na süratle gidilmesinin ekonomik ve sosyal ger
çeklere uygun olup olmadığı, bu sınırlamanın ya
pılmasında başka ülkelerin bir baskıda bulunup 
bulunmadığını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önerge (10/31) 

BAŞKAN — Meclis araştırması ile ilgili 
önergeleri okutuyorum : 

9 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalimin smır-
tadrctlimıa'sı ile ilgili «Meclis araştırması» öner
gem ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlenilin yapılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1960 yılında 42 ilimizde haşhaş ekilirken son

radan muhtelif yıllarda yapılan sınırlamalar ile 
ve son defa çıkarılan 22 Haziran 1970 tıarih 
7/854 sayılı Hükümet Kararı ide 1969 - 1970 
üretim dönemlinde haşhaş üretimi 9 ilimize 
1970 - 1971 üretim döneminde de 4 illimize in
hisar ettirilmektedir. 

1960 yılında 420 bin dekar (dönüm) ekim 
yapılırken 1968 yılında bu miktar 130 bün de
kara düşürülmüş bulunmaktadır. Yukarıda adı 
geçen Hükümet Kararı ile bu ekim alanında da 
önümüzdeki iki yıl içlinde % 50 den fazla bir 
sınırlamaya gidilecektir. 

'Bu duruma göre, 1960 yılına nazaran af
yondan geçimini sağlıyan özellikle fakir köylü
lerimizin % 84 ü bu geçim kaynağından yok
sun bırakılmış olacaktır. 

Sayın Taran Bakanının yaptığı açıklamaya 
göre, afyonun bir dönümünden 167 lira kaza
nılırken, buğdayın bir dönümünden 122 lira 
kazanılmaktadır. O halde haşhaş ekicisi bu 
ekimden vazgeçtirilip buğday ekmeye zorlanır
sa bu zorlama sonucu her dönümde 45 İ ra za
rara uğramış ve mağdur edilmiş olacaktır. 
Genellikle kurak ve yorgun topraklar, başka 
malhsul ile aynı menfaatin sağlanması müm
kün görülmemektedir. Kaldı M, Sayın Bakan 
bu hesabı 13441, 13442, 13444, 13446, 13450 sa

yılı Resmî Grazetete'ki rakamları kullanarak 
yapmış olsaydı, farkın küçümsemek istediği 
miktarın çok üstünde olduğunu görecekti. 

Ayrıca bu sınırlamaya ekonomik gerçekler
den çok Amerika'nın siyasi baskısı sonucu gi
dildiği kuşkusu kamu oyunu ciddî ölçüde meş
gul etmektedir. Nitekim Amerika B. D. Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Mr. Richardıaon'un 1970 
Nisan ayı içinde Türkiye'yi ziyareti sırasında 
yaptığı konuşmada, afyon ekiminin sınırlanma
sında Türk Hükümet adamları ile yaptığı ko
nuşmada onlardan büyük ölçüde anlayış gör
düğünü açıklamıştı. Bu açıklamadan 2 ay son
ra, 22 Haziran 1970 tarihinde çıkarılan 7/854 
sayılı Hükümet Kararı ile daha 5 ilimizde af
yon ekiminin yasaklanması bu kuşkuyu haklı 
gösterir niteliktedir. 

Dördüncü Koalisyonun Başbakanı Cumhuri
yet Senatosu üyesi Sayın Suad Hayri Ürgüplü 
gündem dışı yaptığı bir konuşmada Amerika 
Birleşik Devletlerinim kendi Hükümeti zamanın
da da haşhaş ekim alanının daraltılması konu
sunda baskıda bulunduğunu açıklamıştır. 

Hattâ bu konuda Amerika'nın isteklerine uy-
mıyan ülkelere yardımın kesileceği tehdidi son 
günlerde basınımızda yer almış bulunmaktadır. 

İran'a da afyon üretimi için müsaade veril
diği bir zamanda ve dünya afyon ürünlerinin 
% 75 ini istihsal eden Hinldistan^da bir sınır
lamaya gidilmezken, Türkiye'de hızlı bir sınır
lama uygulamasının izahını yapmak oldukça 
güçtür. 

Bu nedenlerle, 
1. Haşhaş ekimlinin ve afyon istihsalinin sı

nırlandırılmasına bu derece süratle giMlilmesi 
ekonomik ve sosyal gereklere uygun mudur? Sı
nırlandırma kararının alınmasında Amerika 
B.D. nin siyasi baskısı etkin olmuş mudur? 

2. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin 
sınırlandırılması sonunda 1969 yılı sonucu itiba
riyle, 1960 yılına kıyasla, uğradığımız döviz 
kaybı ne olmuştur? 

3. Haşhaş ekimi ve afyon istihsali yasakla
nan bölgelerde geçiminin tamamını veya önem
li kısmını bu çalışma kolundan sağlıyan kaç 
çiftçi vatandaşımız zarar görmüştür? Ve bu 
çiftçilerimiz için ne gilbi tedbirler alınmıştır 
voya alınmaktadır? örneğin, prim verilmesi dü-
şünülmeket midir? 
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4. ıSon defa Iran 1da afyon üretimine müsaa
de edilmişken dünya toplam afyon er'itiminin 
% 75 ini istihsal eden Hindistan'da bir sınırla
maya gidilmezken ve dünya afyon ütriünleri tü
ketim miktarı artış gösterirken, bizde hangi zo-
runlukla süratli bir sınırlamaya giidBmiş ve ih
raç miktarı azalmıştır. 

5. îkilli veya çok taraflı anlaşmalar sonucu 
'halkımızın büyük ve fakir bir kesimini esaslı 
bir geçim kaynağından mahrum bırakırken, kar
şılık olarak ne ğM menfaat ve yardım sağlan
mıştır ve bunlar nasıl kullanılmaktadır? 

6. Haşhaş ekimi ve afyon İstihsali konu
şumda uluslararası taahhütlerimliz nedir? Ulus
lararası anlaşma eşit bir uygulama görmekte 
midir? 

7. Afyon ürlünilerlinin kaçak olarak satılma
sının önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Daha ne gibi tedbirler alınması düşünülmekte 
imlidir? Kaçakçılığın önlenmesi için sahanın sınır
lanması sosyal ve ekonomik yönden uygun bir 
tedbir müdir? 

8. Haşhaş dkiminin ve afyon istihsalimin sı-
nırlanıdınlmaısına karşılık Amerika B. Devlet
lerinden 3 milyon dolar yardım alındığı doğru 
'mudur? Doğru ise bu paranın kullanma şekli 
nasıl olacaktır? 

9. Haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin sı
nırlandırılmasına devam edilecek midir? 

Bu konular hakkında Yüce Meçisin bilgi sa
hibi olması ,için Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince «Meclis araştırması» açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygüarfımla. 
Manisa 

Mustafa Ok 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündeme 
alınacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
Türkiye'de afyon ekiminin kısmen veya tamamen 
yasaklanmasında, geçimini bu yoldan sağlıyan eki
cilerin uğrıyacağı zararı tesbit etmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Meclis araştırması yapılması 
talebi ile ilgili diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Türkiye'de afyon ekiminin kısmen 
veya tamamen yasaklanıp veya yasaklanma
ması konusunda Anayasanın 88 nci maddesine 
göre Meclis araştırması isteğini havidir. 

Türkiye'de, özellikle Doğu Anadolu'nun dağ
lık bölgelerinde çok küçük arazi sahiplerin
den 70 000 ailenin geçim kaynağını afyon teş
kil etmektedir. 

Bu gerçek sebebiyledir ki,, ötedenberi mem
leketimizde afyon ekimi, afyon sahalarının tes-
biti ve afyon suçları ile bunlara verilecek ce
zaların tanzim edilmesi gibi, konular, basının 
ve Parlâmentonun aktüalitesini muhafaza eden 
konulan olmuştur. 

Birkaç gün evvel Amerika Birleşik Devlet
leri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Richartson'-
un, ülkemizde afyon ekiminin tamamen kaldı
rılması için Türk yetkilileri nezdinde teşeb
büste bulunduğu, bu konuda yetkililerden olum
lu cevap aldığı, esasen Türkiye ve iran'ı gezi 
sebebinin bu olduğu basından öğrenilmiştir. 

Adı geçen Amerikan Devlet adamının ifa
de ettiğine göre Türkiye, İran ve Pakistan'da is
tihsal edilen ham afyon; kanun dışı yollarla 
Amerika'ya kadar sızmakta afyondan üreti
len eroin ile Amerikalı toksimonlar astronomik 
para ödiyerek bu zararlı maddeleri kullanmak
tadırlar. 

A. B. D. yöneticisinin Türkiye'de de afyon 
ekimini önlemek hususundaki gayreti kendi 
milleti hesabına takdire şayandır. 

Fakat geçimini afyon ekimi ile sağlamak
tan başka çaresi bulunmıyan 70 000 fakir aile
nin akıbeti Türkiye için ciddî bir problem ola
caktır. 

Yetkili uzmanların basında yer alan gözlem 
ve araştırmalarına göre afyon ve afyondan el
de edilen maddeler kanun dışı amaçlardan baş
ka tıbbi gayretler için de bol miktarda olmak 
üzere kullanılmaktadır. 

Beri taraftan A. B. D. ve bâzı diğer ülkeler
de sentez yolu ile imal edilen uyuşturucu etki
si afyondan fazla olan LSD isimli madde Ame
rika tarafından kanun dışı yollarla dış ülke
lere sevk edilmekte Türkiye'de de bu madde 
para karşılığı pazar bulmaktadır. 

Polis arşivlerinden anlaşıldığına göre ken
di ülkesinde LSD imalini durdurmayan bir bü-
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yük devletin fakir ülkemizin büyük bir döviz 
kaynağını kurutmak hususundaki teşebbüsü 
dikkatle incelemeyi gerektirecek önemli bir ko
nudur. 

Diğer taraftan Türkiye, eczanalerde aslında 
ilâç olarak satılan uyuşturucu hapların istilâ
sına uğramakta çoğu Amerikan menşeli bu 
haplar memleketimizde uygun bir pazar bul
makta, böylece tıbbi ilâç hüviyetine bürünmüş 
yabancı menşeli uyuşturucu maddelerin satışı
nı. önlemek dahi mümkün olamamaktadır. 

Emperyalist eylemin ilâç sanayiindeki gö
rüntüsü, özellikle uyuşturucu ilâçları imal eden 
yabancı şirketlerin Türkiye'deki afyon ekimi
nin kökünü kazımak hususundaki gayretleri 
şüphe ve tereddütlerimizi mucibolmakta ya
bancıların kendi halkının sağlığını korumak 
gibi masum bir teşebbüsün arkasında büyük 
ticari ve hattâ politik amaçların yattığı intibaı
nı. uyandırmaktadır. 

Dünkü Cumhuriyet gazetesinden öğrendiği
mize göre bir çok ihracatçı firmalar afyon eki
minde Amerikan görüşüne uyulduğu takdirde 
ülkemizin büyük döviz kaybına uğrayacağını be
lirtmişler, afyon ekimine son verilmemesi için 
yetkili mercileri uyarmışlardır. 

Konu bir taraftan Doğu Anadolu'nun geri 
kalmış fakir 70 000 ailesini ilgilendirirken, di
ğer taraftan, ekonomik olduğu kadar sosyo po
litik yönü ile etraflı şekilde tetkik edilerek de
ğerlendirmeyi gerektirmektedir. 

Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasını saygı 
ile öneririm. 

8 . 5 .1970 
Malatya Milletvekili 

Mustafa Kaftan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Sırası 
geldiğinde görüşmelere sunulacaktır. 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunması 
ve yerleşme mıntakasının tesbit edilmesi maksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

BAŞKAN — Son bir önerge daha var, oku
tuyorum : 

Ankara, 28 Mayıs 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü, 18 - 19 Tem
muz 1906 yılımda vukua gelen Depremde, büyük 
ve ağır hasarlara mâruz kaldığı gibi, bu defa 
da, köy halkı, korkunç ve dehşet verici bir he
yelanla karşı karşıyadırlar. 

Bu korkunç manzarayı bizzat mahalline gi
derek gördüm ve tesbit ettim, Heyelan büyük 
bir süratle birer ve ikişer metre yükseklik ve 
çatlaklıklar meydana getirerek yer, yer araziler 
çatlamış, ve parçalanmış, köy evleri ve okul 
bahçesine kadar gelip dayanmıştır. 

Manzara son derece korkunç ve tüyler ür
perticidir. Zaman, zaman vâki müracaatlarım 
üzerine mahalline gelen jeologlar velhametini 
görerek rapor verdikleri halde; 

Henüz köyün ve köy halkının ekonomik ve 
sosyal haklarım güvenlik altıina alacak, yaşa
ma şartlarını mümkün kılacak yerleşme yeri 
tesbit edilerek yeni konutları ve iskânları ya
pılmamıştır. Dolayısı ile bu korkunç âfetten 
vatandaşlarımız henüz /kurtarılamamıştır. Bu 
halin daha fazla devamına ve sürüncemede kal
masına ve bölgenin bir evlâdı ve bir milletve
kili olarak vicdanım razı olmadığından ve şu 
şartlar altımda bu köy halkının muhtemel ve 
muhakkak görünen büyük felâketten kurtarıl
maları için âcil ve süratli tedbir almak ve der
hal yerleşme yerlerinin tesbitiyle icra safhasına 
geçilerek iskânlarının sağlanması için, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince, mahallinde bir 
Meclis Araştırması yapılmasına karar verilme
sini saygılarımla arz ve teklif ederini. 

Erzurum Milletvekili 
IGıyasettiin Karaca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Sırası 
geldiğinde gündemdeki yerine alınmış olarak 
müzakerelere sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununu değiştiren ve bâzı ilâve
ler getiren tasarının açık oylamasına katılma
mış olan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

7. — Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü maddele
rinin tatbikatı ile ilgili Başkanlığın sunuşu, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; otu
rumun başında önemini belirttiğim konunun 
müzakeresine geçiyoruz. 
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Bundan evvel Yüce Heyetinize bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisi grupunda üye adedi bakımın

dan bir eksilmenin vâki olmasından sonra, bu 
oran değişikliğinin Meclisimizin Başkanlık Di
vanı ve diğer organlarına da intibak ettirilme
sini temin sadedinde, Millet Meclisinde temsil 
edilen grupların sayın temsilcileriyle üç gün 
üst üste toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda 
varılan neticeleri Yüce Heyetinize arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin bu 

konuda, yani Heyeti Umumiyede grupların üye 
adedi bakımından azalma veya çoğalma hali vâ
ki olduğunda Meclis Başkanlık Divanının ve 
diğer komisyonlarının durumunun nasıl ele alı
nacağı hususunda iki ayrı kararı çıkmıştır. 

Bu kararlardan bir tanesi; başkanlık divan
ları ve komisyonlar, içtüzükler gereğince belli 
bir süre için kurulmalktadır; meselâ Başkanlık 
Divanının bir yıl, komisyonların bir yıl, geçici 
komisyonların belli bir süre için kurulması gi
bi. işte komisyonların, Başkanlık Divanının 
ve varsa diğer organların süresi bitmeden, ko
misyon bünyelerinde yeni orana intibak ettiril
mek gereğini kabul etmiyen ve sürenin bitimin
de ancak yeni oranların nazarı itibara alınma
sını uygun gören bir mütalâa... 

ikinci kararında ise; Anayasanın 84, 85 ve 
94 ncü maddesi uyarınca genel kurullarda her
hangi bir oran değişikliği vâki olursa, bunun 
(hemen Başkanlık Divanı ve diğer organlara 
•intikal ettirilmesi ve gerekli intibakın yapıl
ması görüşü şeklindedir. 

işte bu iki görüş muvacehesinde sayın grup 
temsilcileriyle yaptığımız devamlı toplantı
larda, grup temsilcilerimiz bâzı konularda gö
rüş birliğine varmışlardır. 

Bunlardan bir tanesi; konunun derhal ele 
alınması hususudur. Yani genel kurullarda 
her hangi bir oran değişikliği vâki olu
yorsa siyasi gruplar bakımından, böyle bir 
konunun organlarda da derhal ele alınması ve 
gerekli intibakın yapılması hususu... 

Bu konuda bütün grup temsilcileri ittifak 
dtmişlerdir. 

İkinci bir husus olarak da; «Bu konular 
incelenirken, mesele partilerarası bir mesele, 

bir siyasi mesele değil; mesele Anayasa mesele
sidir, Anayasaya saygı meselesi, Anayasanın üs
tünlüğüne saygı meselesidir» görüşünde de yi
ne birliğe varmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarını; bunun neticesi ola
rak tesbit ettiğimiz cümleyi aynen ölçüyorum: 

«Millet Meclisi Genel Kurulunda temsil 
edilen siyasi parti gruplarının üye sayılarında 
değişiklik olması halinde Millet Meclisi Baş
kanlık Divanında ve kurulmuş olan komisyon
larda siyasi parti gruplarına düşen sayı ba
kımından derhal gerekli intibak yapılır.» 

Birinci görüş birliğine varılan husus bu
dur. 

Tabiî burada «derhal» sözü ile, hâdisatın 
bünyesinde mevcudolan, miümkün mertebe en 
süratli şekilde, denmek istenmiştir. Meclisle
rin ve Meclisteki bütün komisyonların bir an
da faaliyetini tatil ederek, komisyonlardaki 
yeni oranlar bulunduktan sonra çalışmaya baş
laması şeklinde anlaşılmamıştır. Yani en kısa 
zamanda, mümkün olan en kısa zamanda ele 
alınmalıdır, buradaki «derhal» sözü bu mâna
da anlaşılmıştır. Biz de, ifade ettiğim mâ
nada meseleyi derhal huzurunuza getirmiş olu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel okuduğum mutabakatın, görüş 

birliğinin şu neticeleri de doğmuştur; bu ne
ticelerde de muihterem grup temsilcileri görüş 
birliğine varmışlardır : 

Mademki Heyeti Umumiyelerdieki oran de
ğişmiştir ve bunun derhal komisyonlarda ve 
Başkanlık Divanında ele alınması lâzımdır; 
böyle olunca, her hangi bir parti kontenja
nından bir organa seçilmiş olan üyelik adedin
de fazlalık zuhur ettiği zaman, bu fazlalığın 
giderilmesi için, bağlı bulunduğu grup tara
fından hangi üyenin çekileceği veya çekilece
ğinin tesbiti veyahut bir parti grupunun kon
tenjanından bir organa seçilmiş olan bir üye
nin o parti grupundan istifa etmesi halinde de, 
seçilmiş olduğu organdaki görevinin de sona 
ermesi lâzımgeldiği görüşünde de mutabakat 
hâsıl olmuştur. 

Bu hususu da yine tesbilt edilmiş cümle ile 
okuyorum : 

«Bir siyasi parti grupuna aidolan orana 
göre Parlâmento komisyon veya organlarına 
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seçilmiş olanların o siyasi partiden ayrılmaları 
hali; bulundukları komisyon veya organdan da 
ayrılmayı tazammun eder.» 

İkinci bir cümle : 
«Bir organ veya komisyondan çekilmiş üye

nin yerine seçilecek olanlar her siyasi parti 
grupu kendi içyönetmelik hükümlerine göre 
tesbit ederek Başkanlığa bildirir.» 

Üçüncü cümle de : 
«Partilerin oranlarında değişiklik olması 

halinde Başkanlık durumu gruplara bildirir, 
gruplar da komisyon veya organlardan çekile
cek yahut bir organ veya komisyona yeniden 
seçilecek üyelerini keza kendi içyöneıtmeliğine 
göre tesbit ederek Başkanlığa bildirir.» şeklin
dedir. 

Şimdiye kadar ifade ettiğim hususlarda 
grup yöneticileri görüş birliğine varmışlardır. 

Görüş birliğine vanlamıyan husus şudur : 
Bütün bu oranlar hesabedilirken Meclisteki üye 
tamsayısı mı esas alınmalıdır; yoksa grupla
rın aded olarak toplam rakamı mı esas alın
malıdır? Yani bugünkü müşahsas duruma 
göre 450 ;2 münhal, 448 rakamı mı esas alın
malıdır, yoksa, gruplarının üye adedlerinin 
toplamı olan 393 sayısı mı esas alınmalıdır? 

İşte bu hususta görüş birliğine varılama
mıştır. 

Şimdi ben, müsaade ederseniz, evvelâ gö
rüş birliğine varılmış olan hususları hallet
meyi düşünüyorum, ki, onların halledilmesi di
ğerine hem müessirdir, hem değildir. 

İkincisi; bu mesele birttikten sonra, görüş 
birliğine vanlamıyan hususlar hakkında da 
Yüce Meclisimizin müzakere sonunda görüş
lerini tesbit edeceğiz. 

Evvelâ birinci hususta, yani; «Millet Mec
lisi Genel Kurulunda temsil edilen siyasi 
parti gruplarının üye sayılarında değişiklik 
olması halinde Millet Meclisi Başkanlık Di
vanında ve kurulmuş olan komisyonlarda si
yasi parti gruplarına düşen sayı bakımından 
derhal gerekli intibak yapılır» ve devam edi
yorum - «Bir siyasi parti grupuna aidolan 
orana göre Parlâmento komisyon ve organla
rına seçilmiş olanların o siyasi partiden ayrıl-
malan hali, bulundukları komisyon veya or
gandan da aynlmalan tazammun eder. Bir 
organ veya komisyondan çekilmiş üyenin ye

rine seçilecek olanlan her siyasi parti grupu 
kendi iç yönetmelik hükümlerine göre tesbit 
ederek Başkanlığa bildirir. Partilerin oranla
rında değişiklik olması halinde Başkanlık, du
rumu gruplara bildirir. Gruplar da komisyon 
ve organlardan çekilecek yahut bir organ veya 
komisyona yeniden seçilecek üyelerini keza 
kendi iç yönetmeliğine göre tesbit ederek Baş
kanlığa bildirir» şeklinde olan ve bütün grup 
yöneticilerinin görüş birliğine vardığı bu konu 
hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? 

Buyurun Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Yerim
den ifade edeyim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, komisyonlarda veya or
ganlarda oran değişikliği mevzuubahsolduğu 
anda komisyon faaliyeti duracak mıdır, yoksa 
o komisyon çalışmasına devam edecek midir? 
«En kısa zamanda» deniyor... Bunun çok sü
ratli bir şekilde olması mümkündür. Bu hu
susta düşündüğünüz organizasyon nedir, bu 
mekanizmanın ne şekilde yürüyeceğini dü
şünüyorsunuz? Bu konuda bir açıklama yap
manızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu grup yöne
ticileriyle müzakere sırasında da ele alınmışı 
ve mümkün olan en kısa zamanda yeni oran
ların, organlardaki durumu da nazarı itibara 
alınarak testoiti lâzımgeldiği konusunda görüş 
birliğine vanlmıştır. Zaten konuşmamın ba
şında ifade ettim, «derhal» sözü, «hâdisatm 
tabiatı icabı mümkün olan en kısa zamanda» 
mânasına söylenmiştir, dedim. 

Bu aradaki duruma gelince : Bu aradaki 
durum, intibak ettirmek için, Adalet Partisi 
Grupu kendi bünyesindeki eksilmeyi bize ha
ber verdiğinden sonra en kısa zamanda grup*-
larla (ki, huzurunuza daha hazır gelebilmek 
için, üzerinde daha çok düşünülmüş, çalışıl
mış bir konu olarak gelebilmek için) temas 
edilmiş, devamlı olarak üç gün üstüste grup
larla görüşme devam etmiş ve onu mütaakıp 
ta Yüce Huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bu 
kararın alınması, bundan sonra böyle değişik
lik olması halinde, Başkanlık için kolayca 
tatbik edilebilecek, süratle, daha süratle t a t 
bik edilebilecek bir imkân getirmesi bakımın
dan manalı olacaktır. 

Bu konuda başka söz istiyen, konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Biraz ev-
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vel okuduğum hususları Yüce Heyetinizin oy
larına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ortaya çı
kan durum şudur : 

Bundan sonra Genel Kurulda üye adedi 
değişen bir siyasi partinin bu değişikliği do-
layısiyle komisyonlarda ve Başkanlık Diva
nında da bir değişiklik yapmayı gerektirecek 
bir durum doğuyorsa, bu mesele derhal ele alı
nacak ve bir üyenin bağlı bulunduğu partiden 
aynlması halinde, seçilmiş olduğu komisyon
daki görevi de sona erecektir. Bir partinin 
daha evvelki oranı yüksekse ve sonradan bu 
oran azalıyorsa hangi üyesini çekeceğini parti 
kendisi tesbit ederek Başkanlığa bildirecek
tir, ona göre intibaklar yapılacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bu iş
ler yapılrıken biz neyi esas alacağız?. 

84, 85 ve 94 ncü maddelerde, siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri oranında bu organlara 
katılmasını sağlıyacak şekilde bu organların 
kurulacağı yazılıdır, işte bu organlar tutturu-
lurken, 1961 den bu yana yapılan tatbikatta 
biz, her siyasi partinin Meclis içindeki gücünü 
nazarı itibara almışızdır. Çünkü, düşünce şu 
idi Siyasi organ, Yasama Organı Meclistir, 
Meclis de 450 kişilik bir bütündür; bir siyasi 
partinin gücü, 450 kişi içindeki gücüdür... 

Bugüne kadar yaptığımız tatbikat budur. 
Başkanlık Divanının teşkilinde, komisyonların 
teşkilinde iki Meclisin müşterek komisyonların
da ve faaliyetlerinde daima bu ölçüyü esas al
mışızdır. 

Şimdi, bugün için, Adalet Partisi ile Güven 
Partisi grupunun birleştikleri görüş şudur; bu 
görüşü de tesbit edilmiş cümle halinde okumak 
istiyorum: 

«Bu organların tesbitinde siyasi parti grup
larının birbirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin edil
mek maksadiyle siyasi parti grupları üye sa
yılarının toplam rakamı (Bütçe ve Plân Komis
yonu ile 140 sayılı Türkiye vatandaşlarının 
T. B. M. Meclisine başvurmaları ve dilekçeleri
nin incelenmesiyle karara bağlanmasının düzen
lenmesin dair Kanun ve 468 sayılı Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince de
netlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun 
ve 378 sayılı Yasama Meclislerinin dış münase

betlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun ha
riç) oran, hesabına esas tutulur.» 

Bunu daha vuzuhla tekrar ediyorum : Bu 
oranların tesbitinde siyasi parti gruplarımı 
birbirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin edilmek 
maksadiyle siyasi parti gruplarının üye sayıla
rının toplam rakamı oran hesabında esas tutu
lur. Yalnız bunun istisnaları vardır. Bu istisna
lar da Yüce Meclisimizden ve Senatomuzdan 
çıkmış, kanun haline gelmiş mevzular olduğu 
için, orada da «üye tamsayısının salt çoğunluğu 
esasa alınır» diye bir hüküm olduğu için, on
ları istisna ediyoruz. Bunlar; Bütçe Karma 
Komisyonuna bağımsızların iştiraki (Anayasa
nın 94 ncü maddesinde yazılıdır.) 140 sayılı Ka
nun (Dilekçe Karma Komisyonunun kuruluş ve 
çalışma usullerini gösteriyor ki, kanunla kurul
muştur, ölçü orada vaz'edilmilştir) 468 sayılı Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili Karma Komis
yonun mesaisine dair Kanun (ölçü kanunla tâ
yin edilmiştir), bir de 378 sayılı Kanun ki, ölçü 
yine kanunla tâyin edilmiştir. Bu sebeple on
lar hariç, «oran ölçüsünde grupların birbirle
rine karşı güçleri nazarı itibara alınmak mak
sadiyle grupların yekûnu üzerinden bulunacak 
rakam orana esas tutulur» diyor. Eu görüş, 
Adalet Partisi ve Güven Partisinin birleştikleri 
görüştür. 

İkinci görüş Cumhuriyet Halk Partisi Gru
punun görüşüdür. 

Bu görüş, «Meclisin şimdiye kadarki tatbi
kat nı devam ettirelim» yani «Bu oranların tes
bitinde boş üyelikler hariç, Millet Meclisi üyo 
tamsayısı oran hesabına esas tutulur» şeklinde
dir. 

Şimdi Yüce Meclisinizin bu husustaki kara
rını tesbit edebilmek için müzakere açıyorum. 
Söz istiyen var mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum efen
dim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Güven Partisi 
Grupü adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 

Daha sonra Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Paksüt'e ve Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Keskin'e sırasiyle söz vereceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; 
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Sayın Başkanımızın, biraz evvel ifade ettik
leri gibi Adalet Partisi oranındaki düşme üze
rine yapılan bir müracaat ile Sayın Başkanlık 
derhal bu oran değişmesi işine el koymuşlar ve 
siyasi parti temsilcileriyle üç büyük toplantı 
tertibetmişlerdir. Bu toplantıda mutabakata 
varılan noktalarla mutabakata varılmıyan nok
talan... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakika efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımı
zın koridorda yapabilecekleri şeyleri Heyeti 
Umumiyede lütfen yapmamaları ve koridorda 
yapmalarını rica ederim. Çok önemli bir konu
yu müzakere ediyoruz, mümkün mertebe Ana
yasanın üstünlüğü bakımından en isabetli kara
rı tesbit etmeğe mecburuz. Arkadaşlarımın 
alâka göstermelerini rica ederim. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nımızın da ifade ettikleri gibi, mutabakata va
rılan noktalarla mutabakata varılmıyan nokta
lar olmuştur. Bunların mutabakata varılanları
nın bir kısmı oylarınızla halledilmiştir, bir kıs
mı da her halde müzakerenin sonunda oya ko
nacaktır. 

Şu anda önemli olan anlaşmazlık noktası, 
Başkanlık Divanından buraya getirilen şu me
tinden çıkmaktadır: «Bu oranların tesbitinde si
yasi parti gruplarının birbirine karşı kuvvet 
ölçüsü tâyin edilmek maksadiyle, siyasi parti 
grupları üye sayılarının toplam rakamı oran he
sabına esas tutulur.» 

Bu, kurul olarak kabul ediliyor. Yani 
«Meclisin üye tamsayısı 450, ondan, bugün mev-
cudolmıyan iki boş üyelik düşüldükten scnra 
bugüne kadar tatbik edilen 448 değil, bugün 
Millet Meclisinde bulunan üyelerin, siyasi parti 
grupu üyelerinin toplamı olan 234 A. P., 144 
C. H. P., 13 G. P. olarak 391 üzerinden hesap
lansın» deniliyor; «Partilerin 448 e oranı değil, 
391 e oranı, hesap edilsin» denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker- bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Ben konuşmamda «393» olarak söylemiştim. 
Bu, 393 olduğu zamana ait bir rakamdır. Bilâ-
hara A. P. den iki üye daha ayrıldığı için Sayın 
Ülker'in ifade ettiği «391» doğrudur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu fikirde, bu 
ibarede bir de istisna hükümleri; Bütçe ve Plân 
Komisyonu ile 140 sayılı Türk Vatandaşlarının 
T. B. M. M. ne başvurmaları ve dilekçelerinin 
incelenmesi ile karara bağlanmasının düzen
lenmesine dair Kanun ve 468 sayılı Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlen
mesinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun hariç» 
denmek suretiyle ifade edilmektedir. 

Görülüyor ki, Meclisinizin dokuz yıllık tat
bikatına, Senatomuzun İçtüzüğüne aykırı gö
rüşte istisnalar vardır. Bu istisnalar da bu sa
yılanlar oluyor. Demek ki; bir kural kısmı 
oluyor, bir de bunun istisnaları kısmı oluyor. 

Değerli arkadaşları, 
Biz, bugüne kadar Millet Meclisinin ve 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği, Millet 
Meclisinin İçtüzük niteliğindeki uygulamala-
riyle kabul ettiği, Cumhuriyet Senatosunun iç
tüzüğünde narih maddeleriyle kabul ettiği ve 
adıgeçen 140, 468 ve diğar kanunlarda da ka
nun maddesi olarak Meclislerimizin kabul et
tiği bir uygulamayı savunmaktayız; yani bugü
ne kadar uygulanmakta olanın yapılmasını iste
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Evvelâ Anayasada bu işin dayanağı nedir, 

ona bir bakmak gerekiyor. 
Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkra

sı; «içtüzük hükümleri, siyasi parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzen
lenir.» diyor. Şimdi burada ilk akla gelen, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmaktır. Bir kuvvetleri oranı var, 
bii' de Meclislerin faaliyetleri var. 

Şimdi bugün bizim savunduğumuz ve dokuz 
yıldır iki kanatta tatbikatı yapılan hüküm, 
Anaaysa hükmü budur. Bu hüküm Meclisteki 
orandan bahsediyor. Adalet Partili ve Güven 
Partili değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri 
gibi, partilerin birbirlerine oranı anlamını mad
denin metninden çıkarmaya imkân yoktur ve 
dokuz yıldır da hiç kimse böyle bir anlamı mad
deden çıkarmamış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bunun karşısında, bizim dışımızda bulunan 

diğer siyasi partiler hangi görüşe dayanıyorlar 
da böyle bir fikri getiriyorlar? Bunun karşısın-
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daki fikir, yani değerli arkadaşlarımızın ge
rekçesi, «Anayasa gerek 84 ncü maddesinde, 
gerekse 85 nci maddesinde, siyasi partilerin na
zarı itibara almıştır, Siyasi partilerin dışında 
bulunan bağımsızları, yani grup kurmıyanları, 
siyasi parti grupu olmıyanları nazarı itibara 
almamıştır, Anayasanın amacı budur.» Belli 
başlı bu düşünceye dayanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosunun içtüzüğü, Anaya

sanın 84 ve 85 nci maddesinin yorumu niteliğin
dedir. Çünkü, «Cumhuriyet Senatosunun iç
tüzüğü kaynağını nereden alıyor?» diye karşı
lığını arayıp baktığımız zaman, bunun kayna
ğını Anayasanın bilhassa 85 nci maddesinden al
dığını görmekteyiz. (84 ncü madde, 85 nci 
maddenin yanında bir özel hüküm mahiyetinde
dir, ama 85 nci madde tam bir genel hükümdür) 
Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü 
yapılırken 85 nci maddenin ikinci fıkrasının yo
rumu yapılmış olmaktadır; bir çeşit yorumu ya
pılmış olmaktadır. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
8 nci maddesini okuduğumuz zaman şu ibareyi 
görüsyoruz: 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanı, toplantı yılı
nın bitmesinden önceki bir hafta içinde Danış
ma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda; 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün 

kurumların Cumhuriyet Senatosu üye tamsa-
yısmdaki yüzde oranlan tesbit edilir.» 

Dikkatinizi çekerim, açıktır ama bir defa da
ha ifade ediyorum: «Cumhuriyet Senatosu üye 
tampayısmdaki yüzde oranları tesbit edilir.» 

Demek ki, Cumhuriyet Senatosu, Cumhuri
yet Senatosundaki üye tamsayısının yüzde oran
larını tesbit ediyor, yoksa değerli arakdaşları-
mızın ifade ettikleri gibi Cumhuriyet Senato
sunda grup kurabilmiş olan siyasi partilerin sa
yılarının toplamını değil. Bu suretle de bir 
yorum yapılmış oluyor. 140 sayılı Kanuna ba
kıyoruz; 26 . 12 . 1962 tarihli, Türk vatandaş
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilek
çe ile Başvurmaları ve Dilekçelerinin incelen
mesiyle Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine 
dair Kanunun 1 nci maddesi şöyle demektedir : 

«Karma Komisyona, her meclisteki siyasi 
parti gruplarından ve siyasi parti grupu men

subu olmıyanlardan seçilecek olanların tesbitin-
de, bunların o Meclisteki sayılarının yüzde ora
nı esastır.» 

Görülüyor ki, o Meclisteki tamsayı alınmak 
suretiyle, 140 sayılı Kanun da Anayasanın 85 
nci maddesinin 2 nci fıkrasını aynı şekilde yo
rumlamaktadır. 

378 sayılı ve 16 . 1 . 1964 tarihli Yasama 
Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlen
mesi Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde 
de (ki, bu madde Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bir başka nedenle, bu sebepten değil, bir 
başka nedenle iptal edilmiş bulunmakta ve yeri
ne hazırlanmış bulunan kanun henüz çıkmamış 
bulunmaktadır) Parlâmentomuzun iki kanadı
nın - çünkü bunlar kanundur, hem Millet Mec
lisinden, hem. de Cumhuriyet Senatosundan geç
miştir - her iki Meclisin, Anayasanın 85 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki görüsünü tesbit 
etmiş bulunmaktadır ve orada da şöyle denil-
me'kt-.eJdfr : 

«Her bir siyasi parti grupuna, siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düsen sayı. bun'la-
rm, bos üyelikler hariç Türkiye Büyük Millet 
TVô iicsi birleşik toplantısı üye tamsayısı için
deki yü^de oranlarına göre...» 

DfifvorH arkadaşlarını, 
ıG^rüb'îvor ki. burada da üve taımsavsı alm-

mpiv suretiyle oran tesbit ediliyor ve bağımsız-
llfra, dn, yer taTurnvor. 

Deo-erli arkadaşlarım, 
Bunun yanında. Yasama MeHi^eriri-n Dış 

Münasebetlerinin Düzenlenmedi Hakkındaki Yö-
netmellerin 10 ncu maddesinin (b} bendinde, 
«Her bir sivasi. parti orununa ve siyasi narti 
PTunu mensubu oltnrvpnlara. düsen sn.vı. hn-nla-
vnı, bos üveliMer hariç Türkive "Riivük Millet 
MerKen "Kivlesik tonfantısı ü V P tnrmw\7içn io.jll-
delri vürrlpı oran^anna fl^re Mîllet. Mooli^î Baş
kanlık "nivanmce tesbit edilir.» denilmiştir. 

Deo-erli arkadaşlarım, 
G^rüTüvor ki, burada da tarmsa.vı pbnTvnstır 

w sıva «i: narti pnTnlnrrnnn H-nnelilr haJHeın ber 
lifl/Mn s^klı olnr: sivasi Ti^rti orn-nl^nriTn önr»e-
b'k hakları olduğu da ifade edilmiş bulunmak
tadır. 

A.(W c-nınlı 1 9 5 . 10fiyt +nr-vnli TTowıı *M-i«r,^J 

'TnaakMinloyinJYi T"vtî-Tro "RÜTmV Tt/Tin»^ HTn-nTi. 

Kauunun 1 nci maddesinde de, «Cumhuriyet Se-
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natosu ve Millet Meclisinde mevcut siyasi par
ti grupları ve siyasi parti grupuna mensubolmı-
yanlar, her Meclisin kontenjanı içinde o Mec
listeki sayılarının, boş üyelikler hariç, üye tam
sayısına nislbet edilmesiyle bulunacak yüsde 
oranına uygun olarak temsil edilir.» denilmiş
tir. 

Burada da görülüyor ki tamsayı alınmıştır; 
arkadaşlarımızın dedikleri gibi partilerin, grup 
kurabilen partilerinin sayılarının toplamı de
ğil, tamsayı alınmıştır ve bağımsızlara da yer 
verilmiştir. 

Böylece : 
Bugün Millet Meclisinin, Cumhuriyet Sena

tosunun uygulama olarak, kanun olarak, İçtü
zük olarak tatbikatı budur. 

İşte, şimdiye kadar mevcuidolan ve üzerinize 
ihtilâf çıkmamış olan bu tatbikattan uzalklaşıl-
mak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bağımsızlar bakımından meseleyi ele alınca: 
Bizim görüşümüze göre, sayın grupların ifa

de etiği gibi «Anayasa, 85 nci maddesinde yal
nızca siyasi parti gruplarını nazarı itibara al
mıştır, bağımsızları nazarı itibara almamıştır» 
anlabum çıkarmak mümkün deeil, Mümkün de
ğil, çünkü, bu Anayasa maddeleri, bağımsı afla
rın faaliyetlere katılmıyacağı yolunda açık bir 
hükmü getirmemiştir; yalnızca, siyasi, par*i 
gruplarının oranlan nimetinde temsil edilen e Si
ni ifade etmiştir. Partili demokraside, siypsî 
partilerin öncelio-inin olması tabiîdir, bunu tes
cil etmiştir, fakat bakımsızların faaliyetlere ka
tılmasını önleyici bir hüküm getirmemiştir. Ni
tekim, bunun tatbikatı da 9 yıldır, devam efc 
mistir. 

Ba.oimsızlar, demin lokııdııonm. Hrer birer •mad
delerini size tekrai" ettiğim kanunlarda görüi-
düffü gibi, hem tamsayı içinde liftsanlanmısüar 
ve hem de bağımsızların bu topluluklara, ko
misyonlara, başkanlık divanlarına katılacarh an. 
riıh olarak kanun hükümlerinde, İçtüzük hü
kümlerinde yer almış ıbulunmaktadır ve tatbi
katımız budur. Bağımsız olan arkadaşlarımız 
yılardan beri ve bugün de, komisyonlarda ve 
her türlü faaliyetlerde, temsil oranları yettiği 
nispette temsil edilmektedir. 

Siyasi partilerin önceliği : 
Gerçekten iki grup, iki topluluk karşılaş

mış olsa, yani bağımsızlardan birkaç arkadaş 

ve onun yanımda bir siyalsi parti grupu kar
şılaşmış olsa, elbette ki Anayasanın 85 nci 
maddesine göre verilecek bir üyeliği tamsayı 
haline koyup ancak verilebilecek bir üyelik 
öncelikle siyasi partilere verilmektedir. Bu
güne kadar faizim Millet Meclisi Başkanlık Di
vanında siyasi partilerin dışında bağımsızla
rın temsil edilmemesi, terse bir yorumla ham
ların Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerinde 
yer almamış olmalarından değil, filhal hesaba 
oturulduğu zaman, oranlarının Başkanlık Di
vanına katılacak bir oranı bulmamış olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bunun yanında başka bir noktayı da ifade 
etmekte fayda var. Eğer bizim Anayasamız. 
ağıımsızları... Çünkü fiilen foağîmsızlar vardır, 
burada bağımsız olanlar vardır, bağımsız ola
rak seçim kanunlarına göre seçilmiş olanlar 
vardır. Meselâ; Millet Meclisinden bahsettiği
mize göre, Milletvekili Seçimi Kanununun 
10 ncu maddesine göre, seçme yeterliğine haiz 
her Türk vatandaşı adaylığını koyabilir, mut
laka siyasi partiden aday olması şart değildir; 
Seçim kanunlarının öngördüğü bağımsızlar 
vardır, bir de burada bağımsız hale gelmiş 
olanlar vardır. Bizim Anayasamız ıskat hak
kını kabul etmemiştir. Yani bir siyasi partiden 
seçilmiş olan bir kimsenin o siyasi partiden 
ayrılması halinde milletvekilliğinin, Parlâmen
to üyeliği sıfatının ortadan kaldırılması tezini 
bizim Anayasamız kabul etmemiştir. Onun 
için «bağımsızlık» diye bir müessese vardır, 
ama bu Anayasa, onun yanında siyasi partile
rin demokrasisini yapmayı da prensibolarak 
istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Durum böyle olunca; bir hükme varmadan 

evvel bir noktaya daha temas etmek istiyoruz. 

Anayasanın 94 ncü madresi Bütçe Karma 
Komisyonunda bağımsızların bulunmasını ön
görmüş bulunmaktadır. Yani, «bağımsız» keli
mesi burada sarih olarak geçmektedir ve bu
güne kadar bu uygulama böyle yapılmıştır. 
Biraz evvel okunan Cumhuriyet Halk Partisi
nin dışındaki grupların getirdiği ibarede de 
Bütçe Karma Komisyonu, 140, 368 ve diğer 
kanunlarla birlikte istisnalar arasında görün
mektedir. 
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Amayasanın 94 noü maddesi dahi, bağım
sızların yer alabileceğini, yani Anayasada da 
yer verildiğini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
(Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerini yo

rumlarken bir noktayı gözümüzden ırak tut
mamalıyız. O nokta da şudur; Anayasanın, 
Kurucu Mecliste yapılan konuşmalarının tuta
nakları dikkatle incelendiği ve maddelerin ilk 
şekillerine göz atıldığı ızaman şu görülür : 

Anayasa hazırlayıcıları ve koyucuları, Baş
kanlık Divanında olsun, Meclislerin çalışma
larında olsun nispî temsilin tatbik edilmesini 
istemişlerdir, hattâ o tarihlerde nispî temsilin 
Anayasaya bir iîıke olarak konulup konulma
ması da ciddî olarak tartışılmıştır, öyleyse 
(biz yorumlarımızı yaparken, 84 ve 85 nci mad
delerde nispî temsil esasının olduğunu - keli
me kullanılmamış olmakla beraber, «oranları
na göre katılırlar sözü» nispî temsilin bir ifa
desidir - nispî temsil esasını Anayasa koyu
cusu öngördüğüne göre, ister istemez kimin 
ne oranı varsa ve o oran nisbeti, oranın o 
oranı, eğer kişiye iblâğ edilerek ifade edile-
biliyorsa, o oranın karşılığının mutlaka bütün 
çalışmalarda yer almasına dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. Yani, niispî temsil esasının ta
biî bir netice olarak bu gelmiştir, böylece ba
ğımsızların katılıp katılmaması meselesi ken-
idüiğimden, nispî temsil esası göz önüne alı
nınca kendiliğinden çözümlenmektedir. 

Ancak, yine unutmamalıdır ki, bu Anaya
sa partilere dayanan bir Anayasadır ve siya
si parti gruplarının önceliği de Kurucu Mec
liste müzakereler sırasında Sayın Turhan Fey-
zioğlu tarafından verilen bir önerge ile, ilk 
şeklinde «siyasi gruplar» ibaresi mevcutken, 
«siyasi parti grupları» ibaresine döndürülmüş
tür, Kurucu Meclis kabul etmiştir, fakat o mü
zakere zabıtları dikkatle okunduğu zaman, o 
müzakerelerden bağımsızlar aleyhine bir anlam 
çıkarmak mümkün değildir, siyasi parti grup
larının konulması lehinde bir anlam çıkarmak 
mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, 

Böylece, bugün diğer siyasi partilerin yüce 
huzurunuza getirmiş oldukları esaslar, Meclis
lerimizin, kanunlarla, Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilmiş içtüzük hükümleriyle, bizim Mec

lisimizde 9 yıldır karar olarak kabul edilmek 
suretiyle İçtüzük hükmü niteliğindeki kararlar
la tatbik edilen Anayasaya uygun bir esastır. 
Bu esastan uzaklaşılması için hiçbir kuvvetli ve 
ciddî bir sebep mevcut değildir. Bu esastan 
uzaklaşıldığı zaman Anayasanın kabul ettiği 
esaslardan da uzaklaşılmış olacaktır. Bilmiyo
rum, sayın partiler hangi düşüncelerin tesirin
de, etkisinde olarak, bugüne kadar üzerinde 
tartışma yapılmamış bir esası getirmektedirler. 
C. H. P. olarak istirham ediyoruz, bugüne kadar 
kabul edilen ve Anayasaya uygun esasın muha
fazası lâzımdır. 

Saygılarımızla. (0. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Emin Paksüt. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Değerli arkadaşlarım, 

Bundan evvel özellikle Başkanlık divanları
nın teşkiline takaddüm eden sıralarda Yüce 
Mecliste enine boyuna tartışılmış olan bir konu
ya şimdi yeniden avdet etmiş bulunuyoruz. 

Bugüne kadar bu kürsüden muhtelif vesile
lerle söyliyegeldiğimiz ve zabıtlarda olan görüş
lerime uygun bir hulâsa konuşma yaparak hu
zurlarınızdan ayrılacağım. 

Ancak, izin verirseniz, bir gerçeğin belirme
si lâzım, onu belirteyim. Değerli arkadaşım Re
şit Ülker Bey, «Bugüne kadar tartışılmamış 
olan bir konu nereden çıktı?» buyurdular. 

Elimde 1 . 11 . 1969 günlü Tutanak dergisi 
var, bunda C. H. P. Grupu adına konuşan Sa
yın Grup Sözcüsü aynen şunları söylemektedir : 

«Muhterem Başkanımızın daveti üzerine git
tiğimizde Meclisimizin 1901 den bu yana oran
ları tesbit ediş şekline ben Cumhuriyet Halk 
Partisini temsilen itiraz ettim; Büyük Meclisin 
üye tamsayısı 450 dir, Büyük Mecliste Riyaset 
Divanını teşkil edecek rakama sahibolan da par
ti grupu olan siyasi teşekküllerdir. O halde her 
şeyden evvel bu siyasi teşekküllerin oranı ile 
Riyaset Divanının teşekkül etmesi lâzımdır. Bu
gün 257 rakamı Adalet Partisinin sandalyesidir, 
144 rakamı Cumhuriyet Halk Partisinin sandal
yesidir, 14 rakamı Güven Partisinin sandalyesi
dir, o halde Riyaset Divanında bu üç partinin 
rakamına gören oran yapmak lâzımdır.» 

360 — 
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Şimdi... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Paksüt, 

Meclis kabul etmiş mi? 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Meclisin ka

bul ettiği fiilî vaziyet, evet arz edeceğim. Çün
kü, Başkanlık Divanı üç parti grupu arasında 
paylaşılmış, Anayasanın emrine göre, fiilen 
Meclis bunu kabul etmiş. Demek ki, çok değil, 
sadece son seçimlerden sonra, gene Başkanlık 
Divanı tartışmaları yaptığımız sırada Sayın 
C H. P. Grupunun hem de 1961 den beri İsrar
la savunageldiği teze bugün de sahibolsalardı, 
şimdi bu konuda üç siyasi parti grupunun be
yanları arasında en ufak bir fark olmıyacaktı. 
Binaenaleyh, tartışılmamış bir konu, ilk defa 
ortaya çıkmış bir konu, değişen bir konu yok. 
Huzurunuzda konuşan arkadaşınızın 1961 den 
bu yana, her şart altında Anayasa üstünlüğün
den mülhem konuşmaları zabıtlarda vardır. Dün 
neyi söylemişsek, neyi inançla savunmuşsak, bu
gün de aynı şeyleri söylüyoruz. 

Şimdi, bu girişten sonra tein verirseniz, me
seleyi bir kere daha ortaya koyalım ve mesele
yi şöyle vaz'edelim : 

Anayasamıza göre, Başkanlık Divanına de
ğişik temayülde olan bağımsızların, birbiriyle 
cemedilmesi pek kolay olmıyan, tasavvur edil
mesi pek mümkün olmıyan bütün bağımsızların 
cemedilmesi suretiyle bir oran tesbit ederek ba
ğımsızlara Başkanlık Divanında yer verilmesi 
gerekli midir? Aynı mülâhaza ile Meclisin ko
misyonlarına, bağımsızların adedini toplamak 
suretiyle bir oran tesbit etmek suretiyle bağım
sız üye seçmek zorunluğu var mıdır? 

Anayasada var diyorsa vardır, yok diyorsa 
yoktur, böyle olması düşünülebilir, öyle olsaydı 
daha iyi olurdu denebilir, ama Anayasamız ne 
söylemiş, buna sarahaten bakmamız lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hemen bir noktayı da peşinen söyliyeyim; 

fau konu ne bağımsızların lehine bir durum ya
ratır, ne bağımsızHarm aleyhine bir durum ya
ratır. Eğer, Sayın Ülker arkadaşımın dediği 
tarzda Yüce Meclis temayül etse, hâsıl olacak 
fiilî durum şudur : Bağımsızlar için kontenjan 
ayırırsınız, o kontenjanı, o mecliste, o parlâ
mentoda çoğunluğu elinde bulunduran grup di
lediği gibi tasarruf eder; yani, dolayısiyle fiilen 
çoğunluk grupuna bağımsız namı altında bir 

munzam kontenjan verirsiniz. Fiilî vaziyet bu 
olur. O halde konuyu bagımsızlann lehine, ba
gımsızlann aleyhine olarak değil de, çıplak ola
rak bu gerçeği bilelim de ve muhakememizi bu 
noktadan uzaklaştıralım. Buna göre bir hesap 
yapınız ve bağımsızlar için bir kontenjan aym-
nız, deyiniz ki, bu kontenjan için üye şimdi se-> 
çilecektir. Bunu kim seçecektir, seçme gücü 
kimdedir? Çoğunluk grupunda. Yani çoğunluk 
grupu kendi grupunun kontenjanını kullanır, 
bundan fazla olarak da bagımsızlann kontenja
nını kullanır, kendi temayülüne göre. 

öyleyse, Başkanlık Divanında ve komisyon
larda sizin düşündüğünüz tarzda bir itidal un
suru filân da olmaz veya iktidann karşısındaki 
grup bundan dolayı kuvvet bulmaz. Bundan do
layı meseleye bu açıdan bakmıyalım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Anayasanın 84 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasını müsaadenizle oku
yorum : 

«Meclislerin Başkanlık Divanlan, o Mecliste
ki siyasi parti gruplannm kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kuru
lur.» 

Görülüyor ki, burada «siyasi gruplar» den
memiş, «siyasi parti grupları ve bağımsızlar» 
denmemiş, ne denmiş mutlak bir ifade ile «o 
Meclisteki siyasi parti gruplannm» denmiş. 
Yani, Başkanlık Divanının kuruluşu, o Meclis
teki siyasi parti gruplannm katılmasiyle ola
cak ve bu siyasi parti gruplannm da kuvvetleri 
ölçüsünde olacak. Bu görüş, demin arz etmiş 
olduğum Tutanak dergisinde yine Sayın 
C.H.P. nin grup sözcüsü tarafından bu açıklıkla 
ifade edilmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kendi adına. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Grup adına. 
Kendi adına konuşan Sayın Kodamıanoğlu var
dır, ama onu zikretmiyorum, öteM grup adına, 
bugün de Grup BaşkanveMllerinizden birisi olan 
değerli arkadaşımız Saltır'm beyanlandır. 

Şimdi, zaten tartışılabilecek tarafı yok bu
nun. Tekrar ediyorum, «siyasi parti gruplannm» 
tâbirimin sarahati karşısında, «siyasi parti gru
punun arasına bağımsız da girer, siyasi parti 
grupuna siyasi olmıyan grup da girer» demeye 
imkân yok. Açıkça, «siyasi parti gruplan» dır. 

Şu halde, Anayasanın, Meclis Başkanlık Di
vanının teşkili ile ilgili 84 ncü maddesinin 1 nci 
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fıkrası tartışılaanıyacak bir katiyet ifade 
etmekte, bir açık ifade taşımakta, ©siki deyim
le «mutlak» bir ifade olduğu için> itlakı üze
re, bütühiyle gereği güjbi uıygulanımlak iktiza et-
ımekl teldir. 

Bir de 85 nci madde var. 
85 nci madde, değerli arkadaşlarım bildiği

niz üzere, Meclislerin çalışmalarının, kendi ya
pacakları içtüzüklere göre yürütüleceğM söy
lüyor ve içtüzük yapılışı (için bir direktif veri
yor. Burada kullanılmış olan ifade : «İçtüzük 
hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin 
bütün faalilyetlerilne kuvvetleri oranında ka-
Itilmalarını sağhyacak yolda /düzenlenir» şelklin-
dıedir. 

Kurucu Mecliste bu 85 nci madde, Sayın 
Ülker arkadaşımın biraz evvel bu kürsüde ifa
de ettiği gibi, ilk hazırlanış şeklinde «siyasi par-
tfi grupları» değildi. O zaman Anayasa Komis
yonunda hazırlanmış olan metinde - ki bu ms-
Itin 84 ncü madde idi «siyasi gruplar» tâbiri kul
lanılmıştı. Kurucu Meclis üyelerinden Sayın 
Feyzioğlu, yabancı memleketlerdeki tatbikat
lardan bahsetti ve grup ve grupman enflâsyo
numdan ve bunun sakıncalarından bahsetti. 
Anayasada «siyasi gruplar» derseniz bundan 
ileride, başka demokrasilerin gördüğü sakın
calı durum bizde de doğabilir, dedi. Bende
nizin de o zaman içinde ve idaresinde bulundu
ğum Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu bu 
görüşü haklı buldu ve bu önerge kabul edildi. 
Yani, «siyasi grup» tâbiri «siyasi parti grupu» 
olarak değişti. 

Şimdi, acaba burada «siyasi parj tgrupları» 
denmiş,, ama bundan maksat siya/si grup mudur, 
siyasi grup olmasa bile, siyasi grup dahi kura-
ımamış bağımsızlar mıdır, demeye ilmkân var mı? 
Bir metin «siyasi gruplar» olarak geliyor, «si
yasi parti grupları» olarak değişiyor, ama buna 
rağmen biz, «siyasi parti grupları» demiş «olma
sına balkmıyalıım, bunun içine siyasi grup da gi
rer, siyasi grup olmasa bile, dağınık olsa bile 
bağımsızlar da girer, demeye, bu gelişine bakı
mından imkân yoktur. 

Peki, Anayasa vâzıı, bu bağımsızları hiçbir 
yerde düşünmemiş mi? Bağımsız milletvekili 
seçilmek mümkün, bağımsız senaöttr seçilmek 
mümikün, hattâ mümkün değil, bir kısmı mec
buri, Sayın Cumhurbaşkanının istimal buyur-
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duğu kontenjan belli bir sayıda bağımsız ola
cak, Tabiî senatörlerin durumu bir siyasi par
tiye mensubiyetle sona ereceğine göre, onlar 
tbağımsız kalmakta devam edecekler. Bunlar da 
var. işte bunlar da olduğu için değerli arka
daşlarım, Bütçe Karma Komisyonunun sureti 
teşekkülüne de temas eden, onu da düzeniiyen 
94 ncü maddenin 2 nci fıkrasına açıkça bu 
ihtiyacın karşılığı getirilip, konmuş. 

Hep bildiğiniz gibi, 50 kişiden müteşekkil 
olan bu Bütçe Karma Komisyonunun 15 sa
yın üyesi Cumhuriyet Senatosu üyesidir, 35 sa
yın üyesi Millet Meclislinin üyesidir, milletve
kilidir. iktidar grupuna veya gruplarına en az 
30 nun ayrılması lâzımdır, çoğunluğu sağlıya
caik şekilde. Geri kalanı, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin 2 noi fıkrasında yine hiçbir şüphe 
ve tereddüde yer bırakmıyacak bir açıklıkla 
şöyle ifade edilmiştiir,: «... siyasi parti grupları
nın ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz 
önümde tutulur.» 

Şimdi, Anayasa vâzıı bağımsızların temsilini 
lüzumlu gördüğü, zaruri gördüğü noktada «ve 
bağimsızlarm» diye hüküm koymuş. 

«94 ncü mladdede demiş, ama Anayasa vâzıı 
unutmuş 84 de demeyi, 85 te demeyi» diyemez
siniz. Unutma hali yok, (aksine tartışılması var. 

O halde, Sayın Başkanımızın oturum ba
şında belirttiği gibi, Bütçe Karma Komisyonu
nun mahiyeti ve teşekkül tarzı, fonksiyonu iti
bariyle; ona mütenazır parlâmentonun iki ka
nadı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini 
birlikte ilgilendiren ve 140 sayılı Kanunla dü
zenlenmiş olan Dilekçe Karma Komisyonu; ni
hayet Bütçe Karma Komisyonuna mütenazır ve 
mahiyeti itibariyle ona yaklaşık görev yapmış 
olan iktisadi Devlet Teşekküllerinin denetimine 
ait 468 sayılı Kanun ve nihayet Parlâmentonun 
temsili konusunda, bağımsızların hem iştiraki
ni, hem oranını dikkat nazara almak iktiza edi-

Şu halde, «Meclisteki grupların rakamını 
toplıyarak onların üzerinden mi alalım, Mecli
se göre mi alalım?» hususu söz konusu değil. 
Anayasanın hükümlerine göre, 94 ncü maddede 
«Bağımsız» dendiği halde, sarahat olduğu hal
de, öbür tarafta da denmediği halde; hiçbir 
kimse çıkıp da «Efendim, âmir hüküm vardır» 
diyemez. 

362 — 



M. Meclisi B : 126 13 . 7 . 1970 O : 2 

Demek ki, bir kere bağımsızın Başkanlık Di
vanına katılmasını emreden bir hukuk kaidesi 
yok. «Emreden hukuk kaidesi yok, ama bunu 
nehyeden hukuk kaidesi de yok» dense, Yüce 
Meclisinizin yeni bir içtüzük yapmadıkça, bu 
yola doğru kendisini sevk etmedikçe, Anayasa
nın emretmediği bir şeye, emretmişçesine ittiba 
etmesi söz konusu olmaz. 

O halde, Divana katılmaları mecburi olan 
ve kuvvetleri ölçüsünde katılması gereken grup
ları alıp da «Peki ne ölçüde katılacaklar?» der
ken, bu katılmakla hiçbir ilgisi olmıyan bir ba
ğımsız nisbetini almak, matematik olarak doğ
ru ve bu Meclisin benmi inancıma göre kuv
vetli matematikçilerinden birisi olan Sayın 
Kodamanoğlu, bu hesap tarzını tıpkı benim 
gibi, 1 . 11 . 1969 günlü tutanaklarda görülece
ği üzere, altım çizerek belirtmiştir. 

Sayın Başkanımızın şimdiye kadarki tat
bikata nazaran değişiklik tarzında mütalâa 
buyurduğu hususa gelince: 

Kanaatimce bu, bir çok ahvalde bağımsız 
yerine siyasi parti grupunun tercih edilmesi 
tarzındaki tatbikatle dikkat çekmemiştir. Ya
ni, Başkanlık Divanına bağımsız konmamış
tır. 

Misal arz edeyim: 

Hukukan 10 kişiden aşağı siyasi parti 
grupu olmuyor. Dikkat ederseniz, bu son se
çimlerden sonra Meclise gelmiş olan Güven 
Partisi sayı bakımından bir güçlü,, çok büyük 
grup olarak görülmüyor. O zaman, bağımsız 
olarak seçilmiş olan veya grup kuramamış olan 
birtakım sayın üyeleri düşünseniz ve hepsini 
birden toplasanız, Güven Partisi Grupunun sa
yısının üstünde olurdu, ama buna rağmen Baş
kanlık Divanının müzakeresinde, kararında bu 
yolda bir iddia ortaya atılmadı. Haklı olarak 
ortaya atılmadı, çükü, o zaman C. H. P. nin 
de kabul ettiği üzere, Başkanlık Divanına ka
tılması gerekenler siyasi parti gruplarıydı da 
ondan. 

Değerli arkadaşlarım, 
Demek oluyor ki, Anayasanın 84 ncü mad

desinde mutlak bir ifade vardır, 85 nci madde
sinde mutlak bir ifade vardır. Bu mutlak ifa
deler, eski hukukçuların kullandıkları deyim
le; ıtlakı üzere cari olur. Anayasanın 94 ncü 
maddesinde ikinci fıkrada bir istisna hükmü 

vardır, izin verirseniz yine eski hukukçula
rın, asırların süzgecinden geçen bir hukuk 
mantığının neticesi söyledikleri sözü söyliye-
yim: istisna teşmil edilmez, istisna mevridine 
maksur olur. İstisna nerede ise, oraya has
tır. 

Siz, Anayasanın 94 ncü maddesindeki «ve 
bağımsızlar» diye istisnai hükmü alacaksınız, 
Anayasada hiçbir alış - verişi olmıyan müesse
se ve organlara yayacaksınız.. Bunun adına hu
kuki yorum denmez. «Ben böyle temenni edi
yorum, keşke Anayasa öyle olsa idi».. Bu söz 
söylenebilir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ken
di İçtüzüklerini yaparken, biraz da bünye far
kından doğan bir özellikle «Siyasi grup» ihdas. 
etmiş olmalarını kınayacak değilim. Çünkü, 
orada Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı vardır, 
Tabiî senatörler vardır. Bu ruh haleti içinde, 
10 kişi ve 10 kişiyi aşan bu sayın üyelerin du
rumu dikkate alınarak «siyasi grup» tarzında 
bir müessese ihdas edilmiştir ve Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğü aleyhine bir iptal dâvası,, benim 
bilgim dâhilinde Anayasa Mahkemesine açıl
madığı için, bunlar iptal de edilmemiştir, uy
gulama yapılmıştır ve yapılmasına bir denecek 
taraf yoktur1, ama Cumhuriyet Senatosunun, şu 
Anayasaya göre tercih edemiyeceğimiz içtüzük 
uygulamasını, hem de «siyasi grup» kaydı da 
olmaksızın, aslında birbiriyle mezcedilmesi pek 
mümkün* olmıyan - isim söylemek istemiyorum, 
ama kolayca kabili tasavvur - cemedilmesi müm
kün olmıyan bağımsız sayın üyelerin topla
mından,, birtakım oranlar çıkararak iştirak
ler düşünmek mümkün değildir. Bu tezi savunan 
çok değerli arkadaşıma tekrar ederek söy
lüyorum ki, böyle bir hal tarzı kabul edilse, 
sayın Adalet Partisine hakkı olmıyan bir kon
tenjan lütfetmek mânasına gelir; yani, açık
çası bu mânaya gelir. Çünkü, normal olarak 
kendi grupunun kontenjanına sahibolacak, siz 
bağımsızlar için bir kontenjan ayıracaksınız, 
ama ayırdığınız kontenjanına sizin istediğini
zin seçileceğini temin edemiyeceksiniz. Kimin 
istediğinin seçilmesi mümkündür? Çoğunluğu 
elinde bulunan grupun. O halde, fevkalâde sa
kat bir yoldur, fevkalâde yanlış bir yoldur 
ve bağımsız arkadaşların da karşısında Anaya
sayı zorlıyarak bir vaziyet almaktır. 
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Memnuniyetle görüyorum ki, Sayın Başka
nımızın işaret ettiği gibi, bu konuyu ele aldı
ğımız zaman siyasi mülâhazaları itebilmişiz, ko
nuya Anayasanın üstünlüğü açısından bakmışız. 
Anayasa kurallarına kendimizi bağlı sayınca, 
birtakım temayıllerimizi değişik zamanlarda, 
değişik şartlar altında ileri sürmemiz müm
kündür, ama Anayasanın üstünlüğünü savun
mak anlamına gelmez. 

Ben, 1961 den beri bu mevzuda, Anayasa me
selelerinde ve bu Başkanlık Divanının teşkili 
hakkında mütalâalar arz ettim. Yalnız bir tek 
mütalâam vardır ki; o da, içtüzüğe göre 13 ki
şilik olan Başkanlık Divanına düşük olduğu 
için girememiş olan bir siyasi parti hakkında,, 
Anayasa Mahkememizce bir başka hal tarzına 
bağlandı, denildi M: «Evet girmezdi, ama siz 
kendiniz zorlasaydınız, İçtüzüğün o maddesini 
değiştirmiş telâkki etseydiniz, Başkanlık Diva
nı üye sayısını yükseltip iştirak hakkı versey
diniz.» 

Değerli arkadaşlarım şunu da söyliyeyim; 
Saym Başkanımızın buyurduğu gibi, Anayasa 
Mahkememizin de bâzı kararları arasında bâ
zı farklar bulabilirsiniz. Bir ciddî tesadüf; 17 
Haziran tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış 
olan Anayasa Mahkememizin iki kararı, var. 
Bu kararlardan birisi dördüncü aya aittir, bir 
tanesi dokuzuncu aya aittir. İki kararın veri
lişi arasında beş aylık mesafe geçmişitr, fa
kat kararların gerekçelerinin yazılması, karşıt 
oy dediğimiz muhalefet şerhlerinin yazılması 
zaman almıştır ve bu iki karar 17 Haziran ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Birinci karar; «Başkanlık Divanı bir yıl için 
seçildiğine göre,, (Yahut komisyonlar böyle se
çildiğine göre) o sürenin sonuna kadar bekle
mek uygun olur. O süre bittikten sonra yeni 
şekle göre seçim yapılır, yeniden teşkil edilir». 
Başkanlık Divanının belli bir zamanda oranla
ra göre teşekkül etmemiş olması, hukuk açı
sından sakıncalı bir şey değildir. O halde, öy
le bir Başkanlık Divanının yönetiminde Mec
lisin kabul ettiği kanuna şekil noksanlığı iza
fe eritemez. O halde, şekil yönünden 1056 sa
yılı Kanunun iptaline yer yoktur.» şeklindedir. 
Karar bu ve bu kararın gerekçesi böyle yazıl
mış. 

Muhalefet şerhi, de, Anayasa üstünlüğüne 
göre, «Hayır; Başkanlık Divanında oranlar de

ğişirse, 84 e göre böyle yapmak lâzımdı, teşriî 
devrenin sonunu yahut seçildikleri sürenin so
nunu bekliyemesdiniz. Mecliste böylesine bir 
Başkanlık Divanı varken müzakere muteber sa
yılmaz. O halde, 1056 sayılı Kanun şekil yö
nünden iptal edilir.» tarzındadır. 

Birinci kararın muhalefet şerhi, ikinci ka
rarın gerekçesi olmuştur. O halde, hukuk ba
kımından bâzan birbirinden farklı düşün
mek, zannedildiği kadar korkunç bir şey de
ğildir, ama, ortada ciddî sebep yokken, bilhas
sa belli görüşlere sahibolması icabeden siyasi 
kuruluşların görüşlerini değiştirmemesi lâzım
dır veya değiştirirlerse bir inandırıcı sebep or
taya koymaları lâzımdır. Siyasi tartışma içinde 
olmadığımız için, o istikâmette polemik yap
mak için söylemiyorum; ancak, Saym Ülker 
arkadaşımın sorduğu bir sorunun kaçınılmaz 
cevabını veriyorum; bu konuyu,, bağımsız ko
ruma, bağımsıza karşı olma veya A. P. lehine, 
A. P. aleyhine tarzında yorumlamaya durum 
müsait değildir. Ben, Anayasanın üstünlüğü-
noktasmda birleşmiş olduğumuza göre, şu 
gerçekler muvacehesinde arkadaşlarımın yan
lış bir görüşte ısrar etmiyeceklerini ümidetmek 
istiyorum. Çünkü, asıl fazilet hatada ısrar de
ğil, hatayı gördüğü yerde kabul ederek doğ
ru yola gelmekle tecelli eder. 

Huzurunuzu işgal ettim, teşekkür ederim 
arkadaşlarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, ikinci defa söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, yine grupunuz adı
na mı söz istiyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grup adına is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Sabri Keskin, Adalet Partisi Grupu 
adına buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Adalet Partisi Grupundaki vâki değişiklik 
sebebiyle, geçen hafta içinde Sayın Meclis Baş
kanının yaptığı davet üzerine, Mecliste grupu 
bulunan üç parti temsilcilerinin iştirakiyle 
Başkanlık Divanı ve komisyonlardaki oran
lar meselesi üç gün süren toplantılarda ele 
alınmış ve biraz evvel Sayın Meclis Reisimiz 
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tarafından partilerin mutabık kalabildikleri 
hususlar, partiler arasındaki görüş aynîığını 
ortaya koyan hususlar Yüce Meclise açıklan
mış bulunmaktadır. 

Bu mesele görüşülürken, tamamen Anayasa
nın üstünlüğü prensibinden hareketle görüş
lerimizi arz ve ifadeye çalışacak ve bugüne ka
dar mevzumuzla ilgili Anayasa Mahkemesinin 
kararlarını da burada zikredeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Bir görüşe göre, meseleyi tartışmaya, hemen 
ele almaya lüzum yoktur. Devre sonu gelmiş
tir, Başkanlık divanlarını teşkil eden üyeler, 
Sayın Meclis Başkanı hariç, esasen bir yıl müd
detle seçilmişlerdir. Oranlar devre başında 
ve seçim yapılırken nazara alınır, devre için
de grupların bünyesindeki değişiklikler naza
ra alınmaz. 

Nitekim,, bu görüşü teyideden Anayasa 
Mahkemesinin kararı da vardır. Biraz evvel 
Sayın Güven Partisi Sözcüsü Emin Paksüt Be
yefendi de ifade ettiler; 1056 sayılı Kanunun 
iptali için çeşitli mahkemeler tarafından Ana
yasa Mahkemesine vâki müracaat üzerine; 
Anayasa Mahkemesi meseleyi tezekkür etmiş 
ve Riyaset Divanındaki noksanlıktan dolayı, 
o Kanunun şeklen iptal edilmesini intacedici bir 
durum olmadığını tesbit etmiştir. 

Şimdi müsaade ederseniz, fazla zamanınızı 
almamak üzere kısaca bu kısmı, Anayasa Mah
kemesinin kararının bu kısmını okumak isti
yorum : 

«Yukardan beri açıklanan nedenlerle Mil
let Meclisinin İçtüzük niteliğindeki 10 .11.1967 
ıgünlü kararma dayanılarak kurulan Başkanlık 
Divanının, İçtüzük gereğince, yenileceği ta
rihe kadar geçerli bir kuruluş gibi kabulü ge
rekir. Şu duruma göre de bu Başkanlık Diva
nının 1056 sayılı Kanuna ilişkin tasarının gö- ; 
rlişüldüğü birleşimi yönetmiş olması, kanunun 
şekil yönünden iptalini haklı göstermez» Hat
tâ, yine bu kararın bir başka paragrafında, 
«Millet Meclisi Başkanlık Divanının Anayasa 
Mahkemesinin görüşünü öğrendikten sonra 
da evvelce kurulduğu şekilde görevini sürdür
müş olması içtüzüğün gereğine uygun bir tu
tumdur. Anayasa Mahkemesinin görüşüne 
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uyulması ancak Başkanlık Divanının yeniden 
seçilmesi sırasında söz konusu olabilir» diyor. 

j Muhterem arkadaşlarım; 
Aynı Resmî Gazetede yayınlanan Anayasa 

I I&ahkeme&inin bu kararı ile tam bir çelişki ha
linde bulunan gene aynı kanunla ilgili bir baş
ka kararı vardır. Tahmin ediyorum Anayasa 
Mahkemesinde bir talihsizlik olmuştur, orada 

i da gene aynı kanunun bir başka mahkeme ta-
| rafından iptali isteği üzerine, bu sefer Anaya-
] sa Mahkemesi tam tersi bir görüşün ortaya 

koymuştur. Orada da aynen şöyle diyor : 
«6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 

eklenmesine dair 1056 sayılı ve 4.7.1968 gün
lü Kanunun, kanuna ilişkin tasarının görüşü
lüp kabul edilmesi sırasındaki Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının kuruluş biçimi dolayı-
siyle şekil yönünden iptaline, BaşkanveMli 
Lûtfi ömerbaş, üyelerden FeyzuUah Uslu, Ci-
ibaettin Kurelman, Fazıl Uluocak, Sait Koçak 
ve ihsan Ecemiş'in karşı oylarıyla oy çoğunlu
ğuyla karar verildi.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz Sayın 
Meclis Başkanımızın Başkanlığında yaptığımız 
toplantıda, bu Anayasa Mahkemesinin birbi-
r;yle çelişen kararlarından hangisine itibar et
memiz lâzımgeldiğini uzun boylu tartıştık. 
«Meclis Riyaset Divanı ve komisyonlar bir se-

; ne için seçilmiştir, binaenaleyh müddet de 
i azalmıştır, bu işi sene sonuna kadar değiştir-
'• meden götürelim mi?» dedik, fakat Anayasa 

Mahkemesinin ikinci kararı muvacehesinde, 
| Meclisimizden bugünlerde çıkmakta bulunan 
| çok önemli kanunlarımızın şekil yönünden 

iptaline müncer olabilecek bir tehlikeyi göze 
alamadık, neticede Anayasa Mahkemesinin 
ikinci kararına uymanın daha doğru olacağı 
görüşünde birleşerek, madem ki oranlar bozul
muştur, derhal bu yeni tahaddüs eden durumun 
ele alınması görüşünde birleşmiş bulunduk. 

Bu hususu böylece kaydettikten sonra 
muhterem arkadaşlarım, geliyorum oranın nasıl 
hesaplanacağı meselesine. 

Sayın C.H.P. Grupu sözcüsü arkadaşım 
Reşit Ülker beyefendi, Anayasanın 84 ve 85 nci 
maddesini bizden farklı olarak anladıklarını bu 
kürsüden ifade buyurdular. Sayın Ülkere gö
re, Mecliste bugüne kadarki tatbikat da bu 
istikamettedir, Meclisin iki üyesi hariç, ki bun-
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îar vefatla aramızdan ayrılmış üyelerdir, 448 
rakamı ele alınmak suretiyle mürettep adede 
göre partilerin kuvvet oranını bulmak iktiza 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddesini Sayın 

Ülker arkadaşımız gibi değerlendirip neticeye 
ulaştığımız takdirde, yapılan hesaplara göre 
Adalet Partisinin mürettep sayıya nazaran 
oranı % 52,23, Cumhuriyet Halk Partisinin 
% 32,14, Güven Partisinin % 2,90 ve bağımsız
ların da % 12,70 rakamına tekabül ettiği orta
ya çıkmaktadır. Bu görüşle hareket ettiğimiz 
takdirde, ibu görüşün zaruri ve tabiî neticesi 
olarak % 12,70 nisbetine ulaşan Meclisteki ba
ğımsızların da bu oran dâhilinde Meclisin Ri
yaset Divanında ve Meclisin komisyonlarında 
temsili icabedeceği zaruri neticesi ortaya çık
maktadır. Acaba Anayasamızın 84 ve 85 nci 
maddeleri, müstakil arkadaşlarımızın Meclisin 
Riyaset Divanında ve komisyonlarında teşki
line imkân bahşedip bahşetmediği meselesi bu
rada tartışılırsa; oranın Meclisin mürettep ade
dinden mi, yoksa siyasi parti gruplarını teşkil 
eden milletvekillerinin toplamına tekabül eden 
391 rakamından mı hesabın yapılması mese
lesi kendiliğinden, mantık neticesinde ortaya çı
kan bir hâl olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisimizde elbette ki bağımsız ola

rak seçilip gelen arkadaşlarımız vardır. Millet 
Meclisimizde, çeşitli siyasi partilere mensubo-
lup grup kuramıyan milletvekilleri arkadaşla
rımız da vardır, gene Millet Meclisinde çeşit
li siyasi partilerden her hangi bir sebeple ay
rılıp halen bağımsız olarak teşriî faaliyetine 
devam eden arkadaşlarımız vardır. Bütün bu 
arkadaşlarınız bir bir üzerine ekleyip bunların 
beraber bir görüş altında hareket edeceğini 

farz etmek zordur ve izahı mümkün değildir. 
Şunu arz etmek istiyorum; bağımsız üyele
rin her birisi ancak ve ancak kendilerini temsil 
edebilirler. 

Anayasa ne demiş muhterem arkadaşlarım? 
Şimdi bu mevzuda Anayasanın 84 ve 85 nci 
maddelerini birlikte okumakta fayda vardır. 

«Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divan
ları o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlı
yacak şekilde kurulur.» 

Muhterem arkadaşlarım Anayasanın bu 
maddesinde bağımsızların, grup kuramıyan di
ğer siyasi partilerin temsil edileceğine dair 
on. küçük bir sarahat yok, bilâkis emredici ma
hiyette Başkanlık Divanlarında sadece ve sa
dece siyasi parti gruplarının temsil edileceği 
yazılı. 

Muhterem arkadaşlarım bu arada daha şü
mullü olan bir 85 nci mademiz var, 85 nci mad
demiz diyor ki : 

«İçtüzük hükümleri, siyasi parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetle
ri oranında katılmalarını sağlıyacak yolda dü-
Etnlenir.» 

Muhterem arkadaşlarım, henüz biz İçtü
züğümüzü yapabilmiş değiliz. Ancak İçtüzü
ğümüzü yaptığımız takdirde, Anayasanın 85 nci 
maddesinde gösterilen direktife uymak ve Mec
lisin diğer faaliyetleri dediğimiz komisyon faa
liyetlerinde de siyasi parti gruplarının mut
laka oranları nisbetinde bu komisyonlarda tem
sil edilmesini sağlıyacak şekilde tanzim etme
miz gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, Kurucu Mecliste bu me
sele müzakere edilirken, Sayın, Emin Paksüt 
bir ölçüde temas buyurdular, aslında 84 ncü 
madde, siyasi parti gruplarından bahsetmiyor
du; 84 ncü maddenin Kurucu Meclis Umumi 
Heyetine getirilmiş şekli siyasi gruplardan bah
sediyordu. Siyasi gruplardan bahsettiği sırada, 
o tarihte Kurucu Meclis üyesi bulunan Sayın 
Turhan Peyzioğlu Kurucu Meclise bir önerge 
vermiştir. Sayın Feyzioğlu'nun önergesi iki 
kısmı ihtiva etmektedir. Müsaade ederseniz 
bu önergeyi &% kısaca okumak istiyorum, bu 
önergede aynen şöyle denilmektedir. 

«84 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasındaki 
siyasi gruplar teriminin, siyasi partilerin Mec
lis grupları şeklinde değiştirilmesini..» Birinci 
İnsim bu. 

İknci kısım da : «Bu maddeye 4 ncü fıkra 
olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bağımsızların ve yukardaki fıkra hükmüne 
göre ayrı bir Meclis grupu kuracak sayıda 
üyesi olmıyan siyasi partiler mensuplarının 
mıevcult gruplardan birine katılmaları kabil
dir. Bir üye ancak bir Meclis grupuna katıla
bilir.» 
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Netice itibariyle mesele müzakere edilmiş, 
Sayın Feyzioğlu tarafından verilen önergenin 
birinci kısmı kabul edilmiş, ikinci kısmı redde
dilerek Anayasanın 84 ncü maddesi bugünkü 
şekline girmiştir. Sayın Feyzioğlu Kurucu Mec
listeki müzakereler sırasında bilhassa gayri-
menkullerin Parlâmento içinde zaman zaman 
gruplar kurarak demokrasiyi dejenere etmek 
ihtimali endişesini Fransa'daki misalleriyle 
ortaya koymuş, bu gerçeğin Kurucu Meclis ta
rafından kabulü ile münhasıran Başkanlık Di
vanına ve 85 nci madde ile de komisyonlara 
siyasi parti gruplarının oranları ölçüsünde 
temsili zarureti kendiliğinden ortaya çıkmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu demek isti
yorum : Her hangi siyasi gruplara Meclisin 
Başkanlık Divanında veya komisyonlarda tem
sil hakkı verilmiyen bir ahvalde, yalnız kendi 
kendini temsilden öte bir iddiası olmıyan ba
ğımsızlara elbette ki Başkanlık Divanının teş
kilinde ve komisyonlarda yer vermenin im
kânsız olduğu neticesi, görüşü açıkça ortaya 
çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

'Bu arada bilhassa bir hususu belirtmek is
terim. Bunun bir istisnası vardır; Sayın Pak-
iriit burada belirttiler; Anayasamızın 94 ncü 
maddesinde, yani Bütçe - Plân Komisyonunda 
bağımsızların da temsil edilmesi lâzımgeldiği-
ni Anayasamız kabul etmiştir. 84 ve 85 nci 
maddede tamamen bunun tersi bir görüş yer 
si masına rağmen, 94 ncü maddedeki bu istisna 
hükmün diğer faaliyetlere teşmil edilmesi hu
kuk mantıki ile mümkün değildir, istisnaların 
tfcişmilıi mümkün değildir. 

94 ncü maddede bu istisnaların yer alma
sının sebepleri de gayet basittir ve açıktır. 
Hepinizin malûmu bulunduğu üzere, Anaya
samıza göre Senato kanadımızda adedi o tarih
te 23 e baliğ olan tabiî senatörlerimiz, gene Se
nato kanadımızda her biri kendi meslekinde te
mayüz etmiş vatandaşlardan Sayın Cumhur
başkanımız tarafından - hattâ tahsil şartı aran
maksızın - seçilen 15 tane kontenjan senatö
rünün bağımsız oldukları ortadadır, işte hem 
î.abiî senatörlerimizin, - Anayasanın bünyesinde 
yer almış - hem kontenjan senatörlerimizin 
Meclisin Bütçe - Plân Komisyonu gibi en mü

him bir komisyonunda vazife ifa edebilmeleri
ni teminen bu istisnai madde konmuştur muh
terem arkadaşlarım. Bu istisnai maddeyi di
ğer komisyonlara, diğer faaliyetlere teşmil et
mek mümkün değildir. 

Gene Güven Partisiyle mutabık kaldığımız 
istisnalar arasında Dilekçe Karma Komisyonu, 
bunun yanı sıra Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve bir de Dış Seyahatlerle 
ilgili Kanunun getirdiği hükümler mahfuzdur. 
Bunlar istisnai hükümlerdir, bu komisyonlarda 
bağımsız arkadaşlarımızın temsiline Anayasa
nın esprisi bakımından bir mâni yoktur, ama 
arz ettiğim gibi Başkanlık Divanının teşkilinde 
\e normal komisyonlarla geçici komisyonlarda 
sureti katiyede sayın bağımsız üyelerin temsili
ne Anayasamız imkân bahşetmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hatırlıyacaksınız, geçen dönemden beri, 
Başkanlık Divanımızın teşkili mevzuunda za
man zaman siyasi parti grupları Anayasa Mah
kemesine müracaat ettiler. Anayasa Mahkeme
sinin kararları da, mutlaka gücü ne olursa ol
sun, siyasi parti gruplarının Başkanlık Di
vanlarında temsilini ortaya koydu, ama Ana
yasa Mahkemesi hiçbir kararında; niye bağım
sızları Başkanlık Divanına iştirak ettirmediniz, 
diye bir mucip sebeple Meclisçe ittihaz edilen 
kararlan iptal etmek durumunda bulunmadı. 
Bu da gösteriyor ki, Meclisimizin Riyaset Di
vanında sayın bağımsız üyelerin temsili müm
kün bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Görüşümüzü böylece tesbit ettikten sonra, 
oranların nasıl hesaplanabileceği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. O zaman, bu görüşten ha
reket edildiği takdirde, elbette mutlak suret
te Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi par
ti gruplarından Meclis Riyaset Divanının ve 
komisyonların teşkil zaruretiyle karşı kar-
§ıyayız. 

İkinci prensip de, bu prensibin hemen ya
nında; partiler bütün komisyonlarda ve Meclis 
Riyaset Divanında kuvvetleri oranına göre tem
sil edilmek mecburiyetiyle karşı karşıyadır. 
Bu hesabın da hatasız yapılabilmesi, siyasi par
ti gruplarının mevcudu üzerinden oranların he
saplanmasına bağlı bulunmaktadır muhterem 
arkadaşlarım. 



M. Meclisi B : 126 13 . 7 . 1970 O : 2 

Şimdi, bizim bu noktai nazarımızı teyide-
der mahiyette, müşterek içtüzüğümüzün bir 
maddesini de burada zikrederek maruzatıma son 
yermek istiyorum. Zaten mesele büyük ölçüde 
tavazzuh etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Müşjterek içtüzüğümü-
LÜn 3 ncü maddesini müsaade ederseniz kısaca 
oyuyayım : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi topla
mı en az 10 olan siyasi partilerin birleşik top
lantı grupları vardır.» 

Şimdi meselemizi alakadar eden fıkraya 
geliyorum : 

»«Hiçbir siyasi partiye mensulbolmıyan üye
ler de, Anayasanın munlhasıran siyasi parti 
gruplarına tanıdığı haklara sahibolmamak sor
tiyle, kendi aralarında gruplar kurabilirler. Bu 
grupların üye sayısı 10 dan az olamaz.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada dahi, kurulacak grupların, siyasi 

parti gruplarının haiz oldukları hakkı haiz ol
mamalarını İçtüzüğümüz tesbit etmiş bulunmak
tadır. 

Bütün bu maruzatımın çerçevesi içinde di
yoruz ki; oranların Meclisin mürettep adedi üze
rinden değil, siyasi partilerin kuvvetleri ölçü
sünde, siyasi parti gruplarının toplamı üzerin
den yapılacak orana göre tesbiti iktiza eder. 

Hiçbir siyasi endişe içinde olmaksızın, ta
mamen Anayasanın üstünlüğü görüşünden ha
reket ederek, bu mütalâaları Yüce Meclise arz 
ediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinizi hür
metle selâmlarım. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına ikinci defa Sayın Reşit Ülker, buyu
run. 

C.H.P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER (is
tanbul) — Değerli arkadaşlarım, çok kısa bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bir defa, Sayın Paksüt, daha evvelce Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına bu konuda 
mütalâa edildiğini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, 
(Gerçekten 1 . 11 . 1969 da Başkanlık Diva

nının kuruluşu bakımından bir müzakere ce
reyan etmiş, bu müzakerede muhtelif arka
daşlarımız konuşmuşlardır. Sayın Satır, Sayın 
Kodamanoğlu ve bendeniz konuşmuştum. 

Şimdi burada dikkat edilecek nokta, ko
nuşmanın hangi mevzu' üzerinde cereyan etti
ğidir. Nasıl ki, mahkeme kararlarında bağlı 
iki kısım vardır; gerekçe kısmı ve hikâye kıs
mı vardır, hâdiselerin, olayların anlatılması 
kısmı vardır; orada da Başkanlık Divanının 
kuruluşu konuşulmakta ve Cumhuriyet Halk 
Partisi iki Başkanvekilliği üzerinde ne diye 
mevkilerin, katların önemi bakımından konu 
üzerinde durmaktadır. Hattâ «post» nedir, ve 
değildir diye münakaşa oldu. Onun arasında 
geçen müzakerenin her hangi bir safhasını 
bir delil diye ele almak mümkün değildir. 

Otndan dolayıdır ki, ben Sayın Paksüt'ün 
aynı müzakerede söylemiş olduğu sözleri ve di
ğer başka arkadaşların sözlerini zabıt elimde 
olduğu halde konuşmadım. Eğer, Sayın Pak
süt'ün buyurdukları gibi, böyle bir meseleyi 
kabul etmiş olacak isek, o zaman da gayet ko
laylıkla demek mümkündür ki; Sayın Pak
süt'te sayının 450 üzerinden hesaplanmasını 
kabul etmişlerdir. 

Bakınız orada ne diyorlar. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aynen... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, ay
nen... 

«O halde grup varsa, Başkanlık Divanına 
katılacak. Bu, münakaşa edilecek bir keyfiyet 
değildir. E, kuvvetleri ölçüsünde katılsın... 

'Kuvvetlerin ölçüsü, gruplar söz konusu ol
duğuna göre, 4!50 sabit rakamı olan Millet 
Meclisinde bir ölçü düşünülebilir, yahut Mil
let Meclisinin bünyesinde sadece gruplar dik
kate alınarak bir ölçü konulabilir.» 

Şimdi bu ifadeyi ele alarak, «değerli arka
daşımız böyle bir fikir beyan etmişler» 
diye bendeniz konuşmadım. Çünkü demin oku
nan Sayın Satır'ın ifadesi, Sayın Kodamanoğ
lu'nun ve benim konuşmalarım birbirine zıt 
gibi gözükebilir, halbuki hepsi aynı anlam
dadır. Onlar, esas fikrin, mevkilerin önemini 
anlatmak bakımından kullanılmış ibarelerdir. 
Yani, o şekilde düşündüğünüz takdirde, Sa
yın Paksüt'ün de 450 yi savunduğunu ifade 
etmek rahatlıkla mümkündür. Bu noktaya git
medik ve gitmiyoruz. 
Şimdi değerli rrkadaşlarım, asıl önemli nokta 

şu : 1 . 11 . 1950 de müzakere yapılmış, ne 
olmuş? Müzakerenin asıl mühim kısmı odur. 
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Kemal Satır böyle söylemiş, Reşit Ülker öyle 
söylemiş, Sayın Paksüt böyle söylemiş, so
nunda, bugüne kadar kabul ettiğimiz esas ka
bul edilmiş; yani 9 senedir kabul edilen esas 
kabul edilmiş. Asıl bizi bağlıyacak olan bağ
layıcı kısmı, kanaat kısmı budur. Bu haki
kati bir tarafa itip, «Şu şöyle slöyledi, bu 
böyle söyledi» demeye imkân yok. Meclisimiz 
o toplantıda da nihai kararını, (bağlayıcı, mü-
nakaşa edilmiyecek kısım olarak böyle vermiş. 

'Değerli arkadaşlarım, 
Bunu böylece ifade ettikten sonra diğer 

Ibir noktaya dokunacağım. 

«Bağımsızlar meselesi» diye bir mesele gel
medi buraya, «84 ve 85 nci maddedeki, oran 
nasıl tesbit edilecek?» meselesi getirildi. Oran 
tesbit edilirken, nispî temsil esasına göre 
bugüne kadar bağımsızlara da yer vermişiz; 
ister istemez vermişiz, yani tatbikat yapmı
şız. Çok arzu ederdim ki, burada konuşan ar
kadaşlar, Senato içtüzüğü, Millet Meclisi ve 
Senatodan geçmiş kanunlar gibi, bağlayıcı 
kararların da önemi üzerinde dursunlar. On
lara bir hafif fiske dokundular ve geçip git
tiler. Asıl tatbikat o. Bu, bütün komisyon
larda böyle tatbik ediliyor; Dilekçe Karma 
Komisyonunda böyle tatbik ediliyor, Bütçe 
Karma Komisyonunda böyle tatlbik ediliyor, 
Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebet
lerinde böyle tatbik ediliyor, yabancı mem
leketlere gidecek heyetlerde böyle tatbik 
ediliyor, hepsinde böyle tatbik ediliyor. Bü
tün bunları bir anda geriye bırakıp, yeni bir 
usule geçiyoruz. Bunun ciddî bir izah tarzı 
ortada yoktur. Nedenini ben anlıyamadım, 
kolay da anlatılması mümkün gözükmemekte
dir. 

«Buna hukukî yorum denilmez» dediler. 
«Bağımsızlara kontenjan..» Ne bağımsızlara 
kontenjan bahis mevzuu, ne de başka bir şey 
bahis mevzuu; bir hesabın Anayasanın emret
tiği şekilde yapılması bahis mevzuu. 

iSayın Paksüt, «Buna hukukî yorum den
mez.» buyurdular. E, koskaca bir Parlâmento 
9 sene aynı konuda yorum yapacak, muhte
melen onun lehinde oy kullanılacak, muhte
melen bütün partiler onun lehinde oy kulla
nacaklar; 9 sene bir gün sonra veya bir ay 
sonra birdenbire değişecek ve tekrar onun 

aleyhinde oy kullanacak... Beni bağışlasınlar, 
asıl buna hukukî yorum denmez; hukukî yo
rum denmiyecek şey asıl budur. Bunu, biz 
kimseye ciddî olarak anlatamayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Böylece, bugüne kadar kanunlarla, Senatio 

içtüzükleriyle, tçtüzük hükmü niteliğindeki 
yüce kararlarınızla yapılan tatbikattan ayn-
lmması için ciddî bir sebep yoktur, ayrılın-
masının Anayasaya aykırı olduğu aşikârdır. 
Bunun doğuracağı birtakım sonuçları da göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Bu sebeplerle, 
Meclisin, 9 yıldan beri verdiği kararlara uy
gun bir karar vermesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

EMtN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, grup adına rica etmiştik. 

BAŞKAN — Siz mi söz istediniz efendim? 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, Dİr dakika, Gü
ven Partisi Grupu adına söz istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada kürsüm 
de bulunan kanun tasarısının açık oylamasına 
oylarını kullanmamış olan arkadaşlarımız lüt
fen kullansınlar. 

Buyurun Sayın Paksüt. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım, eski be
yanlar üzerinde durulup da, zabıtlara atfen 
bir şey Yüce Meclisin huzuruna geldi mi, ber
raklığa kavuşmalı. 

ıSayın Ülker arkadaşımın, benim tarafım
dan söylenmiş, bana atfettiği ifadenin birinci 
kısmı şöyle : «85 nci maddenin müzakeresinde 
verilen bir önergeyle, (siyasi parti grupu) 
tashihi yapılmıştır. 84 ncü maddede ona müte^ 
nazır bir şekil almıştır, öyle ise Başkanlık Di
vanına kim katılacak? Anayasanın yapılış tar
zına göre bu kesin; bir Parlâmentoda siyasi 
parti grupu diye ne varsa, o katılacak.» 

Emin Paksüt olarak böyle konuşmuşum, 
bu kısmında. 

Şimdi, katılacak olanlar siyasi parti grup
ları.. Yani bunun tartışması yapılıyor, «9 
senelik tatbikattan dönme dönmeme» meselesi 
var, onu da bir tesbit edelim. 
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Katılacak olanlar siyasi parti grupları... Çok 
güzel. Efendim, Meclisin sayısı Anayasaya 
göre teorik olarak 450 dir. Diyelim ki, bu
günkü durumda Adalet Partisi 234 üyeli bir 
grup. Bunun gücü nasıl1 hesaplanır? 450 de 
234 ise, yüzde ne kadardır? Bir orantı ku-
rarasanız, yüzde nisbetini bulursunuz. 450 ra
kamında Halk Partisi 144 ise, yüzde ne 
eder? Orantı kurup bulursunuz. 

Bir böyle hesaplamak var, bir de Sayın 
'Başkanın ifade ettiği gibi, ayrılmış, vefat et
miş arkadaşlarımızın bıraktığı boşluklar var. 
Aslında 450 değil, zannediyorum 447 dir, ya
hut 448 dir. 448 de 234 yüzde ne kadardır 
demek var. 

!Bir de «Neyi neyle mukayese ediyoruz?» 
meselesi var. Kaç parti arasında dağıtacaksınız 
isiz bunu? Onu söyleyin bana. E; Halk 
Partisi, Adalet Partisi, Güven Partisi... Güzel. 
Bunların birbirine karşı kuvvetini mi ölçecek
siniz? Arasında kıyas yapım, ne diye buradan 
hisse alınacak şeyi karıştırıyorsunuz? Madem 
ki, bu Parlâmentoıdaki güçlerine göre, dikkat 
edin yine Parlâmentoıdaki gücü, Parlâmentoya 
göre Adalet Partisi, 234, Halk Partisi Parlâ
mentoya göre 144... Tamam. Bunların birbiri
ne nazaran kuvveti nedir yani? Şunu bir ölçe
lim ; bir de bunu yapmak var. Ne demişim Emin 
Paksüt olarak? Demiş olduğum Sayın Ülker ar
kadaşımın görüşü giibi değil. Nitekim, tamamını 
okumasını rica ettim, okudu. Şöyle demişim : 
«O halde, grup varsa Başkanlık Divanına katı
lacak. Bu, münâkaşa edilecek bir keyfiyet de
ğildir. E, kuvvetleri ölçüsünde katılsın. Kuvvet
lerinin ölçüsü, gruplar söz konusu olduğuna gö
re, 450 sabit rakamı olan Millet Meclisinde bir 
ölçü düşünülebilir, yahut Millet Meclisinin bün
yesinde sadece gruplar dikkâte alınarak bir öl
çü konulabilir.» 

Her ikisi de Anayasaya aykırudır denemez, 
bu iki görüşün ikisi de olabilir. Binaenaleyh, 
bu görüş Anayasaya aykıridır; bu görüş Ana
yasaya uygundur, diye konuşmadım. 

«Efendim, Anayasanın dışına çıkıyorsunuz, 
bundan muhataralı neticeler çıkarıyorsunuz» 

Değil. Böyle bir konu yoktur. Bahis mev
zuu olan Anayasanın âmir hükmüdür. Siz Ana
yasanın âmir hükümlerine uyacaksınız. Parlâ-
mentto buna uyacak; kişiler gruplar, Anayasa 
Mahkemesi buna uyacak, Anayasa uyacaktır. 

— 370 
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Anayasa ne söylüyor? 94 ncü maddede diyor 
ki, «ve tarafsızlar», uyacaksınız. «Tarafsızları 
koymuyorum» diyemezsiniz; derseniz, Anaya
sayı ihlâl edersiniz. «iSiyasi gruplar» diyor, ama 
«tarafsız» lan demiyor, fakat onu da oraya sok
maya mecbursunuz. Ha... Bu söylenemez işte. 
Binaenaleyh, konu bu derece açıktır. 

Yalnız bunun için söylemiyorum; bütün si
yasi hayatım bakımından açık bono veriyorum; 
Emin Paksüt inanmadığı şeyi savunmaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Ali Rıza Uzuner, buyu

runuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
JSayın Millet Meclisi Başkanımızın da konu

yu müzakerelere vazettiği esnada, bilvesile, mü
zakerelerin selâmetle yürütülmesi bakımından 
bu konunun fevkalâde önemli bir mahiyet taşı
dığını belirtmişlerdi. Gerçekten bu konu, Millet 
Meclisi için, Millet Meclisinin tarihi için önem
li bir karar maliyeti taşımaktadır ve en isabet
li kararı almaya bu müzakerelerde çalışıyoruz. 

Partilerüstü bir konu olduğu muhakkaktır, 
ama konu, partilerarası müzakere şekli ile va
zedilmiş bulunmaktadır. G-önül isterdi ki, par
tilerüstü, gerçekten şimdiye kadar 9 yıldır uy-
gulanagelen, Senatoda da bu uygulamaya para
lel, sıhhatli bir içtüzükle tesbit ve tescil edilen 
bir konuda; partilerüstü bir mevzuu, çok Sayın 
Başkanımızın zaman zaman müracaat ettikleri 
bâzı kurumlara, üniversitelere müracaat etmek 
suretiyle, daha doğrusu onların mütalâalarını 
alarak, konuyu Yüksek Meclisin ıttılaına sun
muş olsalardı; şahsan ben bir milletvekili ola
rak oyumu çok daha rahatlıkla kullanabilecek
tim. 

Çok önemli bir Anayasa ve hukuk meselesi 
ile karşı karşıyayız. Aksi bir karar, şimdiye ka-
darki uygulamanın, aksine alacağımız bir karar 
- ki teklif o mahiyettedir; iki parti mensubu 
sözcü arkadaşlarımızın grup âdına yaptıkları 
konuşmalarda, ve Sayın Başkanımızın meseleyi 
Yüksek Meclise takdim konuşmalarından da an
lıyoruz - 9 yıllık bir tatbikatı değiştirecektir. 
Şimdiye kadar 9 yıl içinde bu Meclis, bu uygu
lama sistemi içinde birçok kararlar almış, bir
çok kurullar kurmuştur; bunların meşruiyetine, 
bunların kararlarına acaba hiç gölge düşmez 
mi arkadaşlarım? 
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Acı olan tarafı, Sayın Başkanımızın da za- j 
man zaman ifade ettikleri gibi, Millet Meclisi
nin müzakerelerini selâmet ve sıhhatle yürüt
mesi bakımından mesele, aslında bir içtüzük 
meselesidir. Bir içtüzüğün hazırlanışında sarfe-
dilecek gayret, gösterilecek itina, parti temsil
cilerinin bir araya gelip yapacağı müzakereler- I 
den çok daha üstün bir nitelik taşır. O zaman, j 
ilgili mercilere bazen başvurulur ve elbetteki 
o zaman, Millet Meclisinin bir kanadı olan Se
natonun bu konudaki kararları da nazarı itiba
ra .alınır veya müzakerelerde bunlar da değer 
kazanır. Bunlar hep bir tarafa itilmiştir. 

Şimdi, aynı çatının altında çift meclis sis
temi ile çalışıyoruz. Bir tarafta Senatonun İç
tüzüğü, şimdiye kadarki teamüle, uygulamaya 
uygun bir şekilde yürüyor, ama biz Millet Mec
lisinde ayrı bir uygulamayı kabul etmek gibi 
bir durumda, yahut ayrı bir uygulamanın tek
lifi ile karşı karşıyayız. Bu, çok çelişik bir du
rumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmaları bakımımdan da, bu Meclisin aziz mil
letimize daha yararlı olması bakımından da sa
kınca taşımaktadır. Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık divanlarının, her iki Meclis 
Başkanlık divanlarının da üzerine eğilmesi lâ-
zımgelen ve çözüm bulması gereken bir konu I 
olmak lâzımgelir. I 

İBunuh yanında, elbetteki içtüzükle bu usu- I 
lün saptanması arzuya şayan bir husustur, ama 
üzülerek ifade edeyim veya belki bize intikal 
ettirilmemiştir, Sayın Başkan konuyu vaz'eder-
ken, böyle bir çalışmanın yapıldığından bizleri 
haberdar etmediler. Âcil olan bir problemi, bir 
ihtiyacı, bir talebi çözmek için süratli ve fakat I 
sıhlhâtsiz ve hatalı - kanıma göre - bir karar al- I 
mak imkânı yaratılmıştır. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Her şeyden evvel boş üyeliklerin bu oran

larda rakam olarak yer alması katiyen caiz ve 
mümkün değildir. Bâzı arkadaşlarımız gerçi bu- I 
na tam sahip çıkmadılar; ama, boş üyeliklerle 
bir oran kurmak tamamen sıühatsiz ve sakın- I 
cali olur. Allah korusun, bir şey düşünüyorum, j 
İnşallah Meclisimizin ve memleketimizin başına I 
böyle bir felâket gelmez, ama, bir anda bir par
tinin çok değerli elemanlarını kaybettiğini dü
şünelim. Boş üyeliklerin onlar mevcutmuş gibi I 
hesaba katılması, bir mantık olarak katiyen | 

vâridolamaz ve bu mümkün değildir, arkadaşla
rım. Bu, her parti için bahis konusu olabilir. 
O bakımdan, boş üyeliklerin böyle bir toplam 
içinde, yani siyasi parti gruplarının toplamı 
içinde yer alması tamamen sakıncalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Değerli arkadaşlarımız burada hukukî mü

talâalarını beyan ediyorlar. Bendeniz hukukçu 
değilim, bâzı arkadaşlarımda «Buraya hukuk
çu olmıyan bir zat nasıl çıkar, konuşur, Alnaya-
sa meselesini nasıl tartışır» gibi bir istifham 
var; bunu bâzı arkadaşlarımın tebessümlerin
den anlıyorum, lüzumsuz zaman israfı gibi me
seleyi görürler, ama çok samimî olarak arz edi
yorum; bu Parlâmentonun naçiz bir üyesi ola
rak şahsan bu konuda katiyen aydınlanmış de
ğilim. 

Asıl mesele nedir? 9 senelik uygulama hu
kuka dayanmıyor mu idi, Anayasaya dayanmı
yor mu idi? Anayasa açısından burada konu
şan değerli arkadaşlarımızın görüşü çok defa 
yine Anayasamızda asıl açıyı ve asıl hedefi ve
ren Anayasa Malhkemesi tarafından başka tür
lü değerlendiriliyor. Elbette ben bu Meclisin 
bir üyesi olarak, çok saygı duyduğum arkadaş
larımın fikirlerini dinlemekle beraber, Anayasa 
Mahkemesinin meşru olan kararlarını ve görüş
lerini daha muteber sayıyorum. 

Şimdi, bu meseleler iyice pişirilmeden; özel
likle hukuk otoritelerinin eğer mesele siyasi 
partiler üstünde bir mesele ise bu konudaki gö
rüşleri, mütalâaları alınmadan, ben şahsan me
selenin mahiyeti hakkında kesin bir kanaat sa
hihi olamıyorum ve bundan dolayı da oyumu 
kullanmakta güçlük çekeceğim. 

Görüyorum ki, buradaki konuşmalar - üzüle
rek fiade edeyim ki - her ne kadar konuşmaya 
başlanılırken «Bu, siyasi partiler arasında bir 
mesele değil, partilerüstü bir meseledir» denil
mekte ise de çok arkadaşımız konuşmaları in
celer, tahlil eder, daha evvelki tutanakları tet
kik etme imkânını bulursa görür ki, biraz da 
siyasi parti meselesi şeklinde yorumlanıyor ve 
değerlendiriliyor. 

Diğer taraftan bir değişiklik yapıyoruz; bir 
usul değişikliği yapıyoruz. Bu usulün isabeti, 
yine Yüksek Meclisten çıkan kanunlarla saptan
mıştır. Senato içtüzüğü bu görüşü teyidetoıiş, 
fakat biz buna ters düşen bir görüşü burada 
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müzakere ediyoruz, tartışıyoruz. Bu çok yersiz
dir arkadaşlar. Benim görüşüme göre, özür dile
yerek ifade edeyim Sayın Başkanıma derin 
saygım var; çok meselede hassas hareketini 
biliyorum; mutlaka bir meseleyi enine boyuna 
tetkik ettirir, Meclis içindeki kurullardan, te
şekküllerden mütalâa alır, bâzı ahvalde Meclis 
dışında bu konuda salahiyetli olan kimselerin 
de mütalâalarını alarak bunların Sayın üyelere 
duyurulması imkânını sağlar, ama, ben şahsan 
şimdi «Hukuk otoritelerinin, anayasa otoritele
rinin bu konudaki görüşü nedir?» sualinin kar
şılığını, cevabını bulamıyorum. Elbette ki bun
dan dolayı da bir boşluk hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz ne yapmak istiyoruz? Bu meclisin te

rekküp tarzında nispî bir usul, bir sistemle çe
şitli komisyonlara, kurullara üye seçiyoruz. Bu 
kurullar Meclisin bu nispî dağılışının bir ayna
sı mahiyetini taşıyor, muayyen bir oranda tem
sil edilme imkânını taşıyor. Şimdi bâzı arkadaş
larımız bağımsızları tesirsiz bir güç olarak gös
termek istiyorlar veya Anayasamızın 94 ncü 
maddesinden bahisle, «yalnız siyasi parti grup
larından bahsediliyor» deniyor. Ancak bâzı tat
bikatta, meselâ Bütçe Komisyonunda ve bunun 
gibi yine Millet Meclisimizde bulunan bâzı ko
misyonlarda bağımsızların da iştiraki olduğu 
gibi, bütün komisyonlara da iştirakleri oluyor. 
ISeç'ilme hakları da var, bağımsız olarak da aday
lığınızı koyabiliyorsunuz, bir Anayasa hakkı
dır. Yine anayasal bir haktır, bir partiden ayrı
lıyorsunuz. Bunların çok büyük bir yekûn teşkil 
ettiğini ve biran için ekstrem bir misal arz ede
yim, Mecliste siyasi partilerden daha çok ço
ğunluğa sahibolduğunu düşünürsek, mesele ne 
olur? Bunlar aydınlığa varmamıştır; bunlar 
üzerinde düşünmek gerekir. 

O bakımdan ben tekrar istirham ediyorum; 
bu konu olgunlaşmamıştır. Bundan 8 - 9 sene 
evvel yine Yüksek Meclisin karariyle tesbit 
edilen bir tatbikatı bugün değiştirmeye kalkı
yoruz; diğer kanatla çelişkiye düşüyoruz; yü
rürlükte olan bâzı kanunlarla çelişik bir durum 
yaratıyoruz. 

ıSaym Başkanlık Divanının böylesine önemli 
bir konuyu, partilerüstü bir konu olarak müta
lâa ettiği muhakkaktır. O bakımdan, hukuk oto
ritelerinin de görüşleri alınarak, böylesine önem

li bir mevzuu daha açık, üyelere daha sıhhatli 
ışık tutacak şekle sokmasını bilhassa istirham 
ediyorum ve değerli arkadaşlarım, bu müzake
relerin devam etmesi gerektiği, hattâ ertelen
mesi gerektiği kanaatindeyim. İhzarat yapıl
ması lâzımdır. Hukuk otoritelerinin görüşü ne
dir? Senatonun içtüzüğündeki esaslar neden 
buraya konmuştur, hangi tetkiklerin mahsulü
dür, Bunların Yüce Meclis tarafından, şahsan 
bendeniz tarafından bilinmesi ihtiyacı ile karşı 
karşıyayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yönden teamülleri sık sık değiştirmek 

çok sakıncalıdır. Oranlar değişebilir. Siyasi 
partiler, yalnız kendi siyasi çıkarlarını değil, 
aziz Türk Milletinin meselelerini çözecek önemli 
kuruluşlardır. Bu bakımdan, mesele üzerine 
gerçekten eğer partilerüstü bir eğilimle eğilmek 
istiyorsak, partilerüstü bir mevzu olarak bunu 
mütalâa etmek istiyorsak, bu meseleyi daha ge
niş tetkik etme imkânını bulalım. Yeniden in
celenmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Teşekkür öderim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Ali Rıza Uzuner arkadaşım konuşmasında me
selenin daha iyi bir şekilde aydınlanması, hu
kukî mütalâa ile, bilhassa ilim çevrelerinin hu
kukî mütalâası ile Heyeti Uımumiyenin huzuru
na gelinmesi tavsiyesinde bulundular. 

Bir de ayrıca bir espri yaptılar; «Başkain, 
hem partilerüstü bir mesele diyor, hem de par
tilerin temsilcileriyle bu toplantıyı yapmış» bu
yurdu! ar. 

Muhterem arkadaşlarım, partilerin temsil
cileriyle bu toplantıyı yapmak başka şeydir, 
parti temsilcilerinin mütalâalarını beyan eder
ken bir parti görüşü değil, fakat Anayasanın 
üstünlüğü görüşü kaygısı ile hareket etmeleri 
bankadır. Benim tebarüz ettirmek istediğim 
husus bu idi. «Bütün si'yasi grup temsilcileri, 
kendi partilerinin İrir siyasi dâvasını temsil et
mek yerine Anayasanın iMünlüğü kaygısı ile 
hareket etmişlerdir» mânasında söyledim. 

ikinci, bir hususta da Yüce Meclisinize bir 
açıklama yapmak istiyorum; 

Muhterem arkojda^larım, yalnız Anayasanın 
bu maddesi de^il, Yüce Meclisinizde 9 yıldan 
beri Anayasanın çok değişik maddeleri tar
tışma konusu olmuş ve birbirinden farklı mâna-
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da yorumlanmışıtır. Ben Başkanınız olarak 1966 
senesinde Ankara ve istanbul Üniversitesi Rek
törlüklerine birer anket açarak, Meclisimizde 
Anayasanın tartıştığımız ve üzerinde görüş bir
liğine varamadığımız maddeleri hakkında Ana
yasa profesörlerinin, âmme hukuku profesör
lerinin mütalâalarım bildirmelerini rica etmiş
tim. Buna, hem Ankara hem istanbul üniversi
tesinden birbirinden farklı, hem aded bakımın
dan hem tutum bakımından hem görüş bakımın
dan birbirinden farklı cevaplar geldi. Meselâ 
İstanbul Üniversitesi, meseleyi evvelâ profesör
lerin mütalâasını alarak, saniyen o profesörle
rin bağlı bulunduğu kürsünün mütalâasını ala
rak daha detaylı ve etraflı bir görüş olarak be
lirtmişti. Ankara Üniversitesinden ise sadece üç 
profesörün şahsi mütalâası gelmişti. Bu deği
şik cevapları ben bir broşür halinde bastırdım, 
«Ankara ve İstanbul Üniversitesi Rektörlükle
rine değişik cevapları ihtiva eden broşür tak
dim edilmiştir, bu değişik cevaplar muvacehe
sinde yeniden bir görüş bildirmeyi uygun bulu
yorsanız görüşünüzü bekliyorum» diye ikinci 
bir yazı yazdım, fakat yeniden bir görüş bildir
meyi uygun bulmadıkları anlaşılıyor ki, eski 
görüşlerini biz öğrenmiş oluyoruz. 

Sayın Uzunerin bu mesele hakkında özel
likle hukuk otoritelerinin, kendi tâbiri ile; 
«mütalâasını alma» tavsiyesine gelince; bu, bu
gün için pratik olmaktan çok uzak bir şeydir. 
Grup temsilcileriyle beraber ittifak ettik ki, 
Anayasa Mahkemesinin görüşü de odur, mese
leyi derhal bir karara bağlamak lâzım, en kısa 
zamanda Anayasanın emrettiği oran intibakla
rının Başkanlık Divanı ve komisyonlarda da be
lirtilmesi zarureti vardır. Bu «Derhal» sözü 
mümkün mertebe en kısa zamanda olmak lâzım
dır. Eğer biz bir de ilmî mütalâa alma gibi bir 
şey yapsaydık, huzurunuza oldukça geç gele
cektik. 

Mesele zaten şundan ibarettir muhterem ar
kadaşlarım : Madem ki Anayasanın 84 ncü mad
desi; «Meclislerin Başkanlık Divanları, o Mec
listeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur...» demiş; 85 te böyle; mesele, «Bu 
kuvvetlerin ölçüsü Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tamsayısı itibar edilerek mi taayyün 
edecektir, yoksa grup olmuş partilerin üyeleri

nin adedi toplanarak bulunmuş rakam esas alı
narak mı tesbit edilecektir?» meselesidir. Bu 
konuda bütün grup temsilcileri görüşlerini be
lirttiler. 

Şimdi elimizde de bu arada kifayet talebe
den arkadaşlarımın önergeleri birikti. Bunları 
sırası ile okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeteri kadar konuşulmuş, konu tavazzuh et

miştir. Kifayeti müzakereyi arz ve teklif ede
rim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini 

saygılarımla arz ederim. 
Siirt 

Mehmet Nebil Oktay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır, ki

fayeti müzakereyi teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinden Sayın Ön
der, buyurun efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) —. Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ekseriya kifayet aleyhine söz alındığında ki
fayet aleyhine değil de, meselenin bünyesine, 
esasına girilir konuşulur. Ben bu usule iltifat 
etmiyeceğim. 

Burada yapılan müzakereler, bağımsız mil
letvekillerinin komisyonlarda vazife alıp alma
malarına taallûk etmektedir. Hangi sebeple 
olursa olsun, aranızda bir bağımsız milletvekili 
arkadaşınız olarak bulunmaktayız. Ne gariptir 
ki, burada siyasi partiler konuşuyor, bağımsız 
milletvekillerine söz dahi verilmiyor, söz sırası 
dahi gelmiyor. Bu itibarla bu kifayetin aley
hinde oy kullanmanızı istirham ediyoruz. Çün
kü bu konuda bizim de söyliyeceklerimiz var
dır. Mesele önemli bir meseledir. Meselenin si
yasi yönü vardır, meselenin hukukî yönü de var
dır. 

Meselenin siyasi yönü 13 Numaralı Komis
yondaki oran meselesidir. 
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BAŞKAN — Sayın Önder, 13 Numaralı Ko
misyon meselesi ve diğer komisyonların mese
lesi Çarşamba günü T. B. M. M. Birleşik Top
lantısının konusudur. Bugün sadece Millet Mec
lisi komisyonu ile ilgili hususları görüşüyoruz. 
Onu Çarşambaya talik edin lütfen. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bendeniz de zaten meselenin siyasi yönü
nü bilmekle beraber, meselenin siyasi yönü üze
rinde duracak değilim. Meselenin hukukî yönü 
üzerinde Anayasa hukuku muvacehesinde, Par
lâmento hukuku muvacehesinde mesele hakkın
da nâçiz fikirlerimizi arz edeceğiz, Bu bakım
dan değerli arkadaşlarımın kifayet aleyhinde oy 
kullanmalarını istirham etmekteyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

okutmuş olduğum üç tane kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tartışma
ların sonunda bir'vuzuha götürmek için oyunu
za arz edeceğim kısmı açıklıyorum. Yazılı me
tinden okuyacağım ve bu yazılı olan kısım oy
larınıza sunulacaktır. 

«...Bu oranların tesbitinde...» 

Bu şekilde yazılmış, ama biz onun baş tara
fına, «Millet Meclisi Genel Kurulunda temsil 
edilen siyasi parti gruplarının üye sayılarında 
değişiklik olması halinde» ibaresini düşünerek; 

«...Bu oranların tesbitinde siyasi parti grup
larının birbirine karsı kuvvet ölçüsü tâyin edil
mek maksadiyle siyasi parti grupları üye saba
larının toplam rakamı, oran hesabına esas tutu
lur» diyoruz. 

Yalnız, «rakamı» ile «oran hesabına esas tu
tulur» cümlesi arasında parantez içinde şunlar 
yazılıdır : 

«Bütçe ve Plân Komisyonu ile 140 sayılı 
Türk vatandaşlarının T. B. M. M. ne başvurma
ları ve dilekçelerinin incelenmesi ile karara bağ
lanmasının düzenlenmesine dair Kanun ve 468 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M: M. 
nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
Kanun ve 378 sayılı Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Ka
nun hariç» 

İkinci görüş ise; Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşü idi ; 
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«Bu oranların tesbitinde boş üyelikler hariç 
Millet Meclisi üye tamsayısı oran hesabına esas 
tutulur» şeklinde idi. 

Biz onlardan 1 nci sırada okuduğumuzu ev
velâ oyunuza arz edeceğiz. Çünkü bu, şimdiye 
kadarki tatbikatımız bakımından yenilik arz et
mektedir. Bunun kabulü halinde 2 nci önergeyi 
yahut da 2 nci görüşü artık oya sunmıyacağız 
ve bu görüş kabul edilmiş olacaktır. Reddi ha
linde de esasen mesele kalmıyor. Tatbikatımız 
da öyle. Yalnız Meclisin sarahaten bir kararı 
olmuş olacak. 

Şimdi, biraz evvel okuduğum ve daha evvel
ki konuşmalarda da Adalet Partisi ve Güven 
Partisi gruplarının birleştikleri görüş olarak 
ifade ettiğim bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kabul et
tiğiniz esaslara göre; biz hesabı iki şekilde yap
mıştık, hem Millet Meclisinin üye tamsayısına 
- tamsayısı diyorum boş üyelikler haricolmak 
üzere - hem ona göre hesap yapmıştık, hem de 
şu kabul edilen esasa göre hesap yapmıştık. 
Bu esas kabul edildiğine göre; Millet Meclisin
de hem bütün siyasi parti gruplarının temsil 
edilmesi, hem de bunların kuvvetleri oranında 
temsil edilmesi, ancak Riyaset Divanının 14 e 
çıkması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple 
Riyaset Divanı 14 e çıkacaktır ve bu bir fazla 
üye Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
verilecektir. Bununla, «hangi üyedir bu?», «kâ
tip midir, Reisvekili midir, yoksa idareci üye 
midir?» konusunu halletmiş olmuyoruz. 

Sadece 14 e çıkarılması hususunu oylarınıza 
sunacağım, bilâhara bu konu incelendikten son
ra Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ken
di namzedini verecek veya vermiyecek. 

Şimdi Riyaset Divanının 14 e çıkarılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Üye adenin 14 e 
çıkarılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
Riyaset Divanında şimdiye kadar olduğundan 
farklı olarak 4 yerine 5 üye ile temsil edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İkinci bir açıklama yapıyorum: 
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Bugünkü alınan kararlar gereğince, biraz ev
vel Yüce Heyetinizin de iştirak ettiği husus; 
bu meselenin derhal, yani bunun medlulü ola
rak da mümkün mertebe en kısa zamanda inti
bak ettirilmesi olduğuna göre; Bütçe Karma Ko
misyonumuzda Adalet Partisinden bir üye faz
ladır, Cumhuriyet Halk Partisinden de iki üye 
fazladır. Böyle olunca; Adalet Partisi Grupu-
nun bu fazla olan üyelerden hangisini çekece
ğini, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
da hangi üyeleri çekeceğini en kısa zamanda 
Başkanlığa bildirmeleri gerekmektedir ki; iki 
üye oradan, bir üye de oradan bu üç üye müs
takiller tarafından temsil edilecektir. Müstakil
lerden her üye kendisini Bütçe Komisyonuna 
namzet gösterebilir ve Yüce Meclisiniz bunlar
dan hangisini seçerse Bütçe Komisyonunda o 
çalışacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca kabul ettiği
niz esasa göre Meclisimizdeki bütün daimi ko
misyonlardaki nihai şeklin ne olacağı hesapla
nacak ve bu durum bütün gruplara birer mek
tupla bildirilecektir. Bundan sonra da sayın 
grup temsilcileri yeni duruma göre kendi grup
larından her hangi bir üyenin çekilmesi icabe-
diyorsa kimin çekileceğini, yeniden namzet ver
mesi icabediyorsa kimin namzet olacağını tes-
bit edecektir. Biz de ayrıca ,bir siyasi grup men
subu iken o kontenjandan bir komisyona seçil
miş olan üyenin istifası halinde, kararımz gere
ğince seçildiği komisyondan da istifasını kara
rınıza uygun olarak kabul ettiğinizden o yolda 
hareket edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, 
zaten çok az bir zamanımız kaldı, biraz sonra ra
hatça biribirinizle görüşmek fırsatı bulacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında ayrı
ca Millet Meclisindeki araştırma komisyonları, 
geçici komisyonlar ve şimdi söylemeyi unuttu
ğumuz varsa eğer, diğer komisyonlardaki inti
bakların da hesabı yapılarak bütün grup idare
cilerine durum bildirilecek ve onlar da müm
kün mertebe en kısa zamanda bize namzetleri
ni, varsa çekilmesi icabeden üyelerinin isimleri
ni bildirecekler ve biz de en kısa zamanda seçim 
yaparak yeni duruma intibakı sağlamış olaca-
ğiü. 

Muhterem arkadaşlarım; kürsüdeki kanun 
tasarısı için oyunu kullanmamış arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

8. — 14 . 7 . 1970 Salı günü 10 -13 ve 14,30 -
19 saatleri arasında toplanılarak 1111 ve 1076 
sayılı Askerlik kanunlariyle ilgili kanun ta-
sarılarmnı görüşülmesine dair önerge 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım oyla
manın tasnif sonucu alınıncaya kadar, arkadaş
larımızın yine müşterek verdikleri bir önerge 
var, bunu Yüce Heyetinize arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
«Meclis çalışmaları ile ilgili evvelce alınan 

karar gereğince askerlik kanunlarının (1111 ve 
1076 sayılı) görüşülebilmesi için Meclis top
lantısının 14 . 7 . 1970 Salı günü saat 10,00 
a bırakılmasını arz ve teklif ederiz» deniyor. 

Bu önergede öğleden sonra da saat 2,5 tan 
7 ye kadar çalışma da teklif ediliyor mu? 
(«Evet» sesleri) Şu halde ben bu önergeyi şöy-
ye ifade edeyim, yanlış ifade etmişsem lütfen 
itirazınızı belirtin. 

Yarın saat 10,00 dan 13,00 e, 2,5 dan 7 ye 
kadar bir çalışma teklif ediyor bu önerge. («Di
ğer günlere de şâmil mi» sesleri) 

Efendim, bu önergede sadece yann için ça
lışma vardır. Halbuki daha evvel kabul ettiği
niz esasa göre Çarşamba günü saat 15,00 te yi
ne toplanacağız. Yani, bugün için durum şu
dur: Eğer Çarşamba gününe kadar protokole 
dâhil olan her hangi bir kanun gündeme giri
yor ise; gündeme girmediği için işte biz bu ka
rarı alıyoruz, meselâ Kadro Kanunu Çarşamaba 
günü saat 10,00 a yetişecek şekilde aluyorsa, el
bette saat 10,00 da toplanacağız, ama bu ka
nunlar Salı günü bitmişse ve Çarşamba gün 
de Kadro Kanunu, Askerî Personel Kanunu ve o 
protokolde sayılan diğer kanunlardan hiçbirisi 
hazır değilse, Meclisin aldığı karara aykırı bir 
toplantı yapmış oluruz. Durum budur. Ama 
gelmişse mesele yok. Nitekim Askerî Personel 
Kanunu, belki o zamana kadar basılıp yetişecek 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Yarın 
da karar alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil'in ifade ettiği 
gibi, yarın da karar almak mümkündür. Yarın 
yeni bir durum zuhur ederse ona intibak için 
karar almak mümkündür. 

Şu halde bu önerge ile istenen yarın 10,00 
dan 13,00 e, 14,30 dan 19,00 a şu yazılı kanun
ları görüşmek için birleşim aktedilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Açık oy neticelerini Yüce Heyetinize arz et
tikten sonra yarın saat 10,00 a talik için kararı
nız gereğince muamele yapılacaktır. 

Açık oyları Yüce Heyetinize arz etmemiz lâ-
zımgelir. arkadaşlarımın birkaç dakika daha 
oturmalarını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylarınıza arz 
edilmiş olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
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aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısının açık 
oylamasına 327 sayın arkadaşımız iştirak etmiş. 
271 kabul, 49 ret ve 7 çekinöer oy kullanılmış
tır. Meclisimizce tasarı kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel aldığı
nız karar gereğince yarın saat 10,00 da, yani 
14 Temmuz Salı günü saat 10,00 da içtima et
mek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,52 
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*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine 

dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmişti v.) 

ADANA 
"Cevdet Akçalı 
Ali Rıza G ü M 
M. Salâlhattin Kılıç 
AH Cavit) Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Kâmil Kınfeoğlu 
Ali Avni Turanlı 

JVFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Gniler 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat GHimgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Biargit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmı yanlar 

Açık üyelikler 

450 
327 
271 
49 

7 
121 

2 

[Kabul edenler] 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerinıez 
Mustafa Maden 
Emin Baiksüt 
H. Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgettıan 
M. Şükrü ÇaVdaroğlu 
Kemal Eıtâam 
Mehmlet Niyazi Gürer 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildin İnan 

©OLU 
Nihat Bayramtoğhı 
Halil İbrahim Cop 
Ahımet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekdye Gülsen 
Mesult HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Aveı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğhı 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Ervendıi 
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Naci Gaciroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orha^ı Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Tıırgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöî 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün SilAvrili 
İsmail HaMu Tdkinel 
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N'aim'e İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yandımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Ş'inasıi Osm'a 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
+smail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut ' 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğhı 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
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Mustafa Üstündağ 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhaın Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir üzmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
3eki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bürincioğlra 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Mıehmıet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali GÖklü 
Bahrti Karakeçjilii 
Vehbi Menlik 

UŞAK 
Cı-han Demgıiız 
M. Fahri Uğrasızaoğlu. 

VAN 
Kinyas Kartal 
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YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuıat Ak 
Ahmet Nihat Akın 

Ferzi Fırat 
öahit Karakuş 
S. Tekin Müftıüoğhı 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 

ANTALYA 
Sü'eymaın Çiloğlıı 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 

BURDUR 
Nadir Yaruzkan 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Cevat Önder 
İÇEL 

Turhan özgüncr 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Reşit Üllker 
Lebdıt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şülkrü Akkan 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 

öoşlkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KIRKLARELt 
Feyzullah Çanlkçı 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatpğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ARTVÎN 
Abdullah Naci Budak 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

Ali Eıfbek 
MANİSA 

Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
MelÜih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Haım'di Hama/mcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Ka-sım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Osman Soğukpmar 
.Aydın Yalçın 
Oemgizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınfbaş 
Mıevlüt Yıknaz 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korjkmazcan 
llüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

ELAZIĞ 
Sameıt Güldıoğan 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 

Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sutla Karacagehir 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğlu 
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S a a t : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 

önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının. Hükümetin Orta - Doğu bunalı 
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An 
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzer* 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekH kanuni, idari, ikti 
sadi ve malî tedbirleri ineeleyip tesbit etmek' 
üzert, Anayasanın 88 nci ma'dıdem uyarınca bir 

Pazartesi 

5,00 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getitfdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu v» Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil-



mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et-
meık mafesadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüa, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri1 tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Mecli& araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 

2 — 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

23. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenleninin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası husuıslarmda bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Bursa Milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nım, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zaranları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci mıaddesi uyajrmca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 



3i9. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
2ile Buldur Milletvekili Naıdir Yavuzlkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ılması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

B - JÖEÎNCl D İ F A OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimpz ve 57 arka
daşınla. 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi v-a Bütçe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırgehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımını» durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
mar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
«ağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da-

ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarıtıı Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
aın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Adil Yaga'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa 'nm. Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına VP sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa 'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüm, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü alarak Türkiye'ye gön-



derilem Amerikalılara dair Başbakıam, İçişleri, 
Dışişlari, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, Sivas sımırları dâhilindeiki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mjun, bir gazetede yayınıAaman cAta-
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanım
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğnyam köylülere dair 
Millî Savonıma Bakamımdan sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamımdan 
oözlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanonun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Anikara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — tamir Milletvekili Talât Orhun'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
t i kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret balkanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşafc-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

4 — 

I 31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğiu'nun, Eber ve Akşehir, göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — lamir Milletvekili Kemal önıder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop -Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
kı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı-
nlmasma ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinıop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
• Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 

ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya' Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
mın, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asffijtlanffuı^nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. —• Sinıop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüöeyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç-

I larma ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 



43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samısun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — tsıtanibul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Saımısun Milletvekili llyas Kılıç'in, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorıısu (6/59) 

ı52. — Ankara Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olaa 
bâ.zı taran ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zdıraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

67. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

•58. — İçıel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahım et Gü-
Lrr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. —. Zonguldak Milletvekili Ahlmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

f63. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
uer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

•65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

'67. — Maraş Milletvekili İbrahim özltürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 



68. — Manas Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına daiı 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. —• İçel Milletvekili Turhan öızıgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından »öziü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79 i 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
öldârülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bdr kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan tfözlü soruşu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di!) ey oğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

76. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

77. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'ın, 
Sinop'ta bir O^man Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

, 79. — Erzurum Milletvekili Gıyasötitin Ka* 
raca'nıaı, Erzurum - tapir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 

dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güleytin, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal YıLmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

ı83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

ı86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoerlu'nun. Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili M i l Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin»: dair Millî Eğitim Bakanından 
«özlü sorusu, (fi/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
c'am'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
'•an'ın. Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 
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'91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-

ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

ı92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamıcıoğlu'nun, tüeear ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — Anitalya Milletvekili Osman S-oğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüıt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim, Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürfc'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Mara§ Milletvekili tbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

,100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

,101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

.102. — Anitalya Milletvekili Hasan Ali GKil-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

.105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Güceoğ-
^u'nun, Kalecik iulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü seruaıı (6/Htö) 

108. — Ordu Milletvekili Mömduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çoruun Milletvekili Oahit Anıgı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ula§-
Ulaştırm* Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

1(13. —- Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 



114. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi taralından almaı. 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanın<!;r 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ana Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorara (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
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I zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
iarafmdan alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. —• Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasmdaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşların can ve mal güvenliklerinin sak
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. —• Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. —• Amasya Milletvekili Vehbi Mesjhur'un 
1901, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarınım artırıl
masında dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 

I gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 



ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
imar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
lkanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlunun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıMı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — lstMiibul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayüY T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul tfyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 558.") 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlar (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(O. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
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Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri teslbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, et
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan v© 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhura 
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö-. 
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Erpü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın d en ol Ku
raldı görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
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Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ye Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 .1970) 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Ma,rt, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazi* 
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

13. — T. B. M. M. Sayımıanlığmın Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm,, 
670 sayılı Kanunla değişik '5434 sayılı T. C. 
EmeMLi Sandığı Kanununun 12 nıci maddesine 
(bir fıkra efolenmjesiıne dair kanun teklifi ve . 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-

tıan'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğluj Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahramân'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . '2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi - . 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirümesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Senli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 



eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekilli Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomıiısd Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
<Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 
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I 14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma 7e İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu v<s Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 

| Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1070) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
I Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seci-



len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

25. — Turgutlu'mun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı oğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 
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X 28. — Bursa Milletvekili Kasıım Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ş ı m Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 1G4) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

31. — Osman Salımankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma.ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'm/a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 



bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekeı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

36. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

37. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu. (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

38. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288^ (S. 
Sayısı* : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

39. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 .6 .1970) 

40. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 11 
arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları ıkurulmasma ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten 'kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komlisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
{Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

41. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
:̂e Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 

Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
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I kurulu 21 numaralı Geçidi Komisyon raporu 
11/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27.6.1970) 

X 43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 
arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Damıtma tarihi : 27. 6 . 1970) 

X44. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

45. — Sailgm ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü savaş 'hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar-

I dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

46. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

47. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı vo 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

48. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/195) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 
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49. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) ı(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 50. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 

X 51. — 30 Mart 1968 tarihimde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

&2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadına ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

53. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (ıS. Sayısı : '219) (Dağıtma tarühi : 

7 . 7 . 1970) 
54. — Rıize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 9 arkadaşının, 5434 ısayılı Kanunun 12 aıci 
maJddesinin (e) bendinin ıtadüline ve bir onadde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

55. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır

lık ve esasları hakkımda kanun tasarısı ve Milî, 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) i (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

56. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkımda kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) ^Da
ğıtana tarihi : 7 . 7 . 1970) 

57. —- 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek 
subaylar ve yedek askerî memurlar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı 'nın, 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda 
muvazzaf yedek subaylık hizmetinin iki yıldan 
birbuçuk yıla indirilmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/303, 2/160) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

58. —'21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ile. Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla 
değiştirilen '5 nci maddesini değiştiren 5673 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen aske
rî hizmet müddetleriniın tenziline, Kastamonu 
Milletvekili Hasan Tosyalı'mn, 1111 sayılı As
kerlik Kanununda muvazzaf askerlik hizmetinin 
iki yıldan birbuçuk yıla indirilmesine ve Cum-
'huriyet Senatosu Trabzon Üyesi A. Şakir Ağan-
oğlu ve 4 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Ka-
munıunun 104 ve 105 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve kanuna ek bir m'adde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu mü-
'talâası ile Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/304, 2/154, 2/161, 2/353) (S. Sayısı : 226) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

59. >— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 , 7 ,1070) 


