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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İçtüzük teklifinin (2/706) (S. Sayısı : 763) 
maddeleri üzerinde görüşmelere devaan olun
du. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in, 
geçen birkşimde Trabzon Milletvekili Cevat Kü
çük'ün, 196 sayılı Kanunun uygulaması hakkın
da yaptığı gündem dışı (konuşmasına cevap 
verdi. 

13 . 12 .1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 

A) Sözlü sorular 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon ko
nuşmasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/238) 

2. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resımî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/239) 

3. — Erzurum Milletvekili öevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair sözlü soru önerge
si, Başbakanlığa, Maliye, İçişleri, Millî Eğitim, 
Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/240) 

B) Yazılı sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

il ve büyük ilçelerde toplanan askerlik şubele
rine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1390) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Erzurum'un Aşkale ilçesinde Gazi Cihan 
Çobanoğlu'nun İstiklâl Madalyasına dair yazı
lı soru önergesi, Millî iSavunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1391) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Adlî Tıp Müessesesine dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Balkanlığma gönderilmiştir. 
(7/1392) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Erzurum Oltu ilçesinden Dursun önal ' 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı yapılacağı bildi
rildi. 

Çalışma süresi dolduğundan; 
13 . 12 . 1972 Çarşamba günü saat 10,00' 

da toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Fikret Turhangü M. Orhan Daut 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

m İstiklâl Madalyasına dair yazılı soru önerge
si, Millî Savunma Bakanlığnıa gönderilmiştir. 
(7/1393) 

5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara» 
ca'nm, Erzurum'un İspir ilçesinden Zarif Ni-
şancı'nm İstiklâl Madalyasına dair yazılı soru 
önergesi, Millî »Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1394) 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Erzurum Şenkaya ilçesinden (Sabit Ya-
rar 'm İstiklâl Madalyasına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1395) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'mn, Karakaya Baraj yolunun güzergâhı 
hakkında yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1396) 

8. — Diyarbakır Milletvekili (Sabahattin 
Savcı'mn, Diyarbakır İlini çevreleyen surların 
onarımına dair yazılı soru önergesi, Devlet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1397) 

9. — Balıkesir Milletvekili Niyazi Gürer'in, 
Balıkesir İli Gönen ilçesine bağlı köylerden su 
baskınına uğrayan çiftçilerin Ziraat Bankası ve 
kooperatiflere olan borçlarına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1398) 

10. — Diyarbakır Milletvekili .Sabahattin 
!Savcı'nın, çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarına dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba-
'kanlığma gönderilmiştir, (7/1399) 

SORULAR 
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11. — Diyarbakır Milletvekili Sabahittin 
Saveı'nm, Diyarbakır içjki fabrikasına dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1400) 

12. — İamir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
İzmir 'Susam satıcılarının şikâyetlerine dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1401) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop İline bağlı ilçelerin yol ve içime suyuna 
dair yazılı soru Önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1402) 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, 
bira sanayiinde kullanılan Ekstrat maddesinin 
ithaline dair yazılı soru önergesi, Ticaret vte 
Tarım bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1408) 

15. — Aımasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, 1972 yılında Amasya İlinde yapılacak Dev
let yatırımlarına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1404) 

16. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya İli ve ilçelerinde 1972 yılında elek
triğe kavuşacak köylere dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir, i (7/1405) . 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
unj Amasya İli ve köylerinde kurulmuş koope
ratiflerine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1406) 

18. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur' 
un, Amasya İlinin televizyona kavuşması hak
kında yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1407) 

19. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk ' 
ün, Cumhuriyetin 50 nci yılında Maraş İlinde 

bâzı tesis vıe kuruluşların açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1408) 

20. — Kocaeli Milletveikili Vehbi Engiz'in, 
eski Başbakan Süleyman Damirel hakkında ve
rilen soruşturma raporunda iddia olunan hu
suslarla ilgili olarak suçlu görülen memur ve 
şirket ortaklarına dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığnıa gönderilmiştir. (7/1409) 

21. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İçel ili dahilindeki Devlet lise ve ortaokulla
rında öğretmen ve öğrenci sayısına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1410) 

22. — Artvin Milletvekili Abdullah Naci 
Buıdak'm, Karadeniz Bakırları İşletmesi Ano
nim Şirketine dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. ı(7/1411) 

23. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın, bâzı ilçeleri arasındaki karayolu
na dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1412) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya İli bucak merkezlerinin yol durumuna 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1413) 

25. — Manisa Milletvekili ^Süleyman Çağlar' 
m, Manisa'da açılması kararlaştırılan spor oku
lu binasına dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve 
iSpor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1414) 

26. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Seka'nm gazetelere yaptığı kredili satışlara dair 
yazılı soru önergesi, iSanayi ve Teknoloji Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1415) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma (Saati : 10,00 

BAŞKAN >: ıBaşkanvekili (Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : »Mustafa!0rhan3Daut (Manisa), TufaniDoğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

II - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA İSUNUŞLARI 

1. .— Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu' 
nun, çay ziraati ile İlgili \güıvdem dışı demeci ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Çay mevzuu üzerinde Sayın 
Salih Zeki Köseoğlu gündem dışı söz istemiştir. 

Yalnız, diğer arkadaşlara da imkân sağla
yabilmem için, yeni müzakere ettiğimiz ve eski 
İçtüzüğümüzde de yeraldığı veçhile, sayın mil
letvekillerinin çok kıisa görüşmelerini istirham 
edeceğim. 

Buyurun (Sayın Köseoğlu. 
ISALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 

Çay Kurumu ve çay ziraatı mevzuunda il-
ıgililerin bâzı tutum ve davranışlarını eleştir
mek için gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Doğu Karadeniz'in, Trabzon ili'nin Araklı 
ilçesinden Rus hududuna kadar uzanan yurdu
muzun bu şirin parçası; 3 milyonu aşan çok 
kesif nüfusu, aile başına 3 ilâ 5 dönüm isabet 
eden çok verimsiz toprakları ile yakın zamana 
kadar memleketimizin en fakir ve hizmet bakı
mından da çok geri kalmış bölgelerinden birini 
teşkil etmekteydi. Bu bölgenin, çalışkan ve ka
biliyetli, fakat talihsiz insanları, iş bulmak için 
yurdumuzun her tarafına göç ederlerdi. 50 yıl 
kinde tarım şekli bu bölgede 4 defa değişmiş
tir. Önce meşe ve kızılağaçlar sökülmüş, fın
dık ziraatına başlanmış, bilâhare fındık yerini 
narenciye almıştır. Narenciyenin de gelir ge
tirememesi karşısında halk yeni bir tarım şek
li aramış ve çay dikimine başlamıştır. 

Şimdi de ilgililerin yanlış tutumu yüzünden, 
bölge halkı haksız ve lüzumsuz yere yeni bir 
tarım şeklini kendilerine aramanın sıkıntı ve 
endişesi içine girmiş bulunmaktadır. Zira, çay 

ziraatinin memleketimize neler kazandırdığını, 
ımillî ekonomimizdeki yerinin ne olduğunu so
rumlular ne yazık ki bilmemektedirler. Bunu 
hayretle ve üzüntüyle karşılıyoruz. Halbuki, 
çay ziraatinin gelişmesinde birçok önemli yurt 
gerçekleri yatmaktadır. 

1. Çay tüketiminde yurdumuzda ilk defa 
1965 yılında istihsâl ve tüketim arasında denk
lik sağlanmıştır. O yıla kadar yurdumuz dışar
dan çay ithâl ediyordu. Dolayısıyle büyük öl
çüde döviz ödeniyordu. Bugün 20 - 25 milyon 
dolar civarında döviz tasarrufu sağlanmıştır. 
Çay yaprağını yeşil altın olarak niteleyenlere 
hak vermek lâzımdır. 

"•2. Önümüzdeki yıl, yurdumuzun çay tüke
timi 25 bin ton civarına yükselecektir. Kaçak
çılığı önleme, kaliteyi islâh ve benzeri tedbir
lerle bu rakam yükselımeye devam edecektir. 
Mahdut ve muayyen olan çay sahasının genişle
tilmesinin mümkün olmadığı hesaba katılırsa, 
5 - 6 yıl sonra istihsal ve tüketim arasında 
denklik meydana gelecektir. Bir paket çay al
mak için; karne ile ve uzun kuyruklarda sıra 
bekleyen bu milletin yıllar süren sıkıntı ve ız-
dıraplarmı ilgililer ne çabuk unutmuş gibi 
görünüyorlar. 

3. Çay ziraati; sosyal adalet ilkesinin en 
güzel tatbik edildiği ve başarılı olduğu bir sa
hadır. Çay tarlalarının yüzde "doksan ikisi 1 
ilâ 5 dönüm, yüzde yedibuçuğu 5 ilâ 10 dönüm 
miktarında aileler arasında bölünmüştür. Ne
tice olarak çay müstahsilinin yüzde doksando-
kuzlbucuğu 1 ilâ 10 dönüm çay tarlasına sa-
(hiptir. Buna göre, müstahsilin yüzde doksan-
beşine yakın kısmı işletme masrafları çıktık
tan sonra ellerine 2 ilâ 10 bin lira arasında ge
lir geçmektedir. Halkın tek geçim kaynağı çay 
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olduğunu düşünürsek, bugünkü hayat şartla
rı içinde bunun değerini takdirlerinize arz 
ediyorum. 

IBuna rağmen meselenin başka bir cephesi 
çok önemlMir. Bütün Dünya milletleri sosyal 
adaleti sağlamak için büyük gayretler ve mil
yarlar sarfetmektedir. İşte çay mevzuu üzerin
de konuşurken onun sosyal adalet bakımından 
taşıdığı mâna ve değerini hiçbir zaman unut
mamak lâzımdır. 

4. Çay ziraatı, Cumhuriyetimizin, en başarı
lı reformlarından biridir. Trabzon ilinin Arak
lı ilçesinden Sarp hududuna kadar uzanan ve 
3 vilâyetin büyük kısmını içine alan çay böl
gesi, hizmet ve ekonomi bakımından evvelce 
çok fakir olduğunu ifade etmiştim. Ancak, 
çay ziraatinin gelişmesiyle aziz vatanımızın bu 
çok kritik bölgesine Devlet hizmetleri uzanma
ya başladı. Sahil yolu, Sarp'a kadar yüksek 
elektrik hattı, liman ve barınaklar, telefon şe-, 
bekesi, okullar ve çeşitli hizmet ve ihtiyaçlar 
plâna alındı ve tahakkuk ettirildi. Bölge halkı, 
Devletiyle, Hükümetiyle el ele vererek ve bü
yük fedakârlıklar yaparak köylerine çeşitli hiz
metler götürmeye çalıştılar. Köyler, pırıl pırıl 
elektriğe, okullara, camilere ve çeşitli hizmetlere 
kavuştular. Bâzı köyler bütün çay gelirlerini 
(köylerinin kalkınmalarına sarf ettiler. İş imkân
ları doğdu, Böylece AraHı'dan Sarp hududu
na kadar uzanan çay bölgesinde bulunan köy
ler; başka bir rejimle idare edilen komşu Rus 
köylerinden çok daha farklı olarak ve kısa za
manda güzel ve çeşitli hizmetlere kavuştular. 
Halkın ekonomik durumu düzeldi. Bundan do
ğan önemli bir netice; hür ve demokratik re
jim içinde insanların nasıl kısa zamanda mut
luluğa erişebileceği gerçeğidir. Komünizm bu 
şekilde büyük darbe yemiştir. İşte, Cumhu
riyetimizin en başarılı reformlarından biri olan 
çay ziraatinin muhtevasında hürriyetçi demok
ratik rejimin zaferi de yatmaktadır. 

Bu açıklamalarımın ışığı altında Hükümet
ten ve ilgili Bakanlardan bâzı sorularım olacak
t ı r : 

1. Çay ziraatinin süratle gelişmesi üzerine 
yetti bir teşkilât kurulması zarureti doğmuş, il
gili Bakanlıklarca çalışmalara başlanmış İdi. 
Hattâ teşkilât için bir taslak hazırlanmıştı. Bu 
safhada Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şe

ner arkadaşımız, bu mevzuda bir teşkilât ku
rulması hususunda Meclise bir kanun teklifi 
getirmişti. Hükümet tasarısındaki hususları bu 
teklife ilâve etmiş ve kanun teklifini destekle
miştir. Bilâhara çay bölgesinin parlamenter
leri; müstahsil aleyhine doğabilecek hususları 
tespit ederek, Komisyon ve Meclislerde müm
kün olabilen değişiklik ve ilâvelerin yapılması
na gayret sarf etmişlerdir. Nihayet 6.12.1971 
günü 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu Meclis

ken çıkmıştır. Yayımı talihinde yürürlüğe gi
ren bu kanunun kurulmasını öngördüğü Çay 
Kurumu, 1 yıl geçmesine rağmen Hükümet tâ-

' rafından neden faaliyete geçirilmemiştir. Yö
netim Kurulu tâyin edilmiş, kadrolar veril
memiş, vasıtalar verilmemiş, yer tutulmamış, 
dolayısiyle bir faaliyete geçme imkânı meyda
na gelmemiştir. Bu hususun Anayasa bakımın
dan büyük bir sorumluluk ifade ettiğini bil
hassa hatırlatmak istiyorum. 

2. Sayın Maliye Bakanı, .27 , 11 . 1972 gü
nü Milliyet Gazetesine vermiş olduğu beyana
tında çay hakkında bâzı görüşler ileri sürmüş
tür. Biz bu görüşlerin tamamen mesnetsiz ve 
lüzumsuz olduğu ve şahsını ilzam ettiği kanaa
tindeyiz. Zira; -

Maliye Bakanı, Çay Kurumunu zararların
dan bahsediyor. Kendileri bu Kurumun 1972 
yılında faaliyette olmadığını bilmiyor mu? Faa
liyette olmayan bir müessese için kâr ve za
rardan nasıl bahsedilebilir? Çay Kurumunun 
1972'de 298 milyon lira zarar ettiğim, 1973'te 
de 990 milyon lira zarar edeceğini söylüyor. 
Bir an için bunu Kurumun faaliyete geçtiğini 
kalbul etsek bile durum tamamen tersinedir. 
Hazine çayın kilosundan vergi ve çeşitli §e-

. killerde 25 lira gelir sağlamaktadır. îç fiyat 
olarak 39 lira bir kilo çayın fiyatı olduğu söy
leniyor. Nerede bu fiyatla çay satıliyor? 20 -
25 bin ton iç tüketim miktarı üzerinden 500 -
600 milyon lira gelir elde edilmektedir. İstih
sal fazlası 15 bin ton civarındadır. Bu miktar 
küçük bir devletin ihtiyacıdır. Çay ihraç işi 
iyi bir şekilde organize edildiği takdirde; ki
losunun 8 - 10 lira arasında satılması mümkün
dür. Böylece ihracattan mütevellit zarar 
200 milyon lira civarındadır. Bu gerçek muka
yese karşısında, Çay Kurumunun bu haliyle 
faaliyete geçse dahi 200ı - 300 milyon lira kâr 
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etmesi gerekmektedir. Kaldıki, 3 milyon insa
nı ilgilendiren bu mevzuda takibedileceik tek 
yoıl; çay müstahsilinin menfaatları esas alınarak 
iç tüketim ve ihracat miktar ve îiyatlar arasın
da denklik kurmak görüş ve şeklinde olacak
tır. Diğer taraftan, ihracattan elde edilen ge
lirin döviz olduğunu da hatırlatmak istiyo
rum. 

Kuru çayın fiyatının 40 - 44 lira olduğu söy
leniyor. Çay bölgesinde bilinen ve bütçe ra
portörlerinin tetkikinde tespit edilen maliyet 
fiyatı 26 lira 50 kuruştur. 4 kilo yaş çaydan 
1 kilo kuru çay imal edilmekteditr. Maliyette
ki müstahsil hissesi 16 liradır. Müstahsilin gü
nahı nedir? Diğer taraftan, çayın toplanması 
için özel bir şekil vardır. Halk bunu parmak
ları ile toplar. Bir amele günde ancak 15 ki
lo toplayabilmektedir. Müstahsilin eline ge
çen para ancak bu bölgedeki bir amelenin yöv-
miyesi kadardır. Her türlü sebze ve meyva-
nın bir kilosunun fiyatı bu bölgede 4 liradır. 

1962 yılında çay istihsali 8 bin ton, tüket
tim ise 9 bin ton idi. İstihsal ve tüketim ara
sındaki denklik, ilk defa 1965 yılında sağlan
mıştı. O da şöyle olmuştu: Birinci Beş Yıllık 
Plânda, çay bölgesinde bir tek çay fidanının 
dikilmemesi maalesef hedef olarak alınmıştır. 
Ancak, vatandaş bunu dinlememiş, bilâhara 
Koalisyon Hükümetinin (Gümrük ve Tekel Ba
kanı ıSayın Ahmet Topaloğlu bu bölgeye gültti-
ğinde çay dikimini teşvik etmiştir. Böylece 
Türkiye'de çay ithali tehlikesi önlenmiştir. 
Çimento ve şeker sanayiinde, elektrik enerji
sinde ve nihayet karayollarında aynı hatalı ve 
ikısır görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşe 
uyulmuş olsaydı; Türk vatandaşı mazide oldu
ğu gibi 1962 yılından itibaren karne ile kuy
rukta 1 paket çay alabilmenin sıkıntı ve ıstı
rabını tekrar çekecekti. 

Diğer taraftan kuru çayın kilosundan 10 
lira. düşürülmüştür. Böylece Hazine 200 mil-

. yon lira civarında zarara uğramıştır. Bunun 
faydası nedir? Halkımızın büyük çoğunluğu 
ayda 1 - 2 paket çay İçebilmektedir. Ayda, 50 
kuruş ucuzluk neyi ifade eder? Mümkünse bu 
diğer maddelerde ve mâna taşıyacak ölçüde ya
pılsın. Bu husus tamamen fantazi ve hatalı 
bir karardır. Maliye Balkanının buna muvafa
kat etmesine hayret ediyorum. 
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Çay Kurumunun sermayesinin tamamı Dev
let tarafından verilecektir. Kanunun âmir hük
mü böyledir. Bütçeye konan paralar da bu 
sermayeye iştiraktir. Bunları zarar gösterme
ye imkân var mıdır? Hükümetten ve Maliye 
Bakanından şunu rica ediyoruz: Elde 50 bin 
ton kuru. çay vardır, bunu lütfen derhal ser
maye olarak 1 Ocak tarihinden itibaren Kuru
ma devretsinler. 1497 sayılı Kanunun âmir 
hükmü de böyledir. 

Sayın milletvekilleri, çay ziraatı, Cumhuri
yetimizin çok başarılı reformlarından Milidir. 
3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir mevzu
dur. Çay Kurumu halen faaliyete geçmemiş
tir. Meseleler askıdadır. Çay kampanyasına 
3 ay kalmıştır. Kampanyayı müteakip Hazi
ran ayında müstahsile ödemeler yapılacaktır. 
Bu ödemeler 1 000 ilâ 5 000 arasında küçük 
ödemelerdir; fakat orta seviyedeki vatandaşın 
tek gelir kaynağıdır, ödemelerde vâki gecik
meler hallinde çay müstahsili perişan duruma 
düşecektir. 

Diğer taraftan, yaş yaprak fiyatları artan 
fiyatlar karşısında saıbiit kalmıştır. Müstahsil 
endişeli ve sıkıntılıdır. Hükümetten derhal 
gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sözlerimi 
burada bitirirken bir hususa da temas edece
ğim: Sayın Maliye Bakanı İktisadî Devlet Te
şekküllerine politik müdahaleden bahsediyor ve 
şikâyet ediyor. Şu hususu 'bilhassa belirtmek 
isterim. Devletin ve hükümetlerin varlıkları
nın sebep ve gayesi halka hizmettir. Türk 
köylüsünün Türk müstahsilinin gelir imkânla
rının artması ve daha iyi hayat şartlarına ka
vuşmasını sağlamak Türk hükümetlerinin de
ğişmez ve şaşmaz hedefidir. Eğer, bir İktisadî 
Devlet Teşekkülünün hammaddesinde Türk 
köylüsünün ve Türk müstahsilinin istihsal et
tiği madde varsa, elbette hükümetler müdaha
le edeceklerdir. Bundan tabiî hiç bür şey ola
maz. Bu bir zaruretin ifadesidir. Dünyadaki 
tatbikat da böyledir. Geçmiş hükümetler böy
le yapmıştır, ve gelecek Hükümet de Türk 
müstahsilini daima koruyacaktır. Mevcut Hü
kümetin de böyle düşündüğünü kabul ediyo
ruz. 

Yüce Meclise saygılar sınarım. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Söz istiyorum Sayın Baş-
Isaıi. 

BAŞKAN — Bir dakika (Sayın Bakan. 
Samsun'da kurulacak Veteriner Fakültesi 

üzerinde Saym Yaşar Akal söz istemiştir. Sayın 
Akail.. Yok. 

Sayın Nuri Enoğan Meclis zabıtları üzerin
de söz istemiştir. Sayın Eroğanl . Yok. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının Macaristan ve Ro
manya'ya yapmış olduğu seyahat üzerinde söz 
(istemiştir. Saym Uğrasızoğlu?. Yok. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp, buyurunuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Değerli arkadaşım Rize Milletvekili Sayın 
Zeki Köseoğlu, hakikaten bugün ekonomimizde 
büyük bir problem olarak, büyük bir mesele 
olarak ortaya atılan hususta bana aydınlatma 
fırsatını verdiği için kendilerine teşekkür ede
rim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, saym arkadaşıma bir 
noktayı hatırlatmak listerim: Hükümetlerin alâ
kasızlığından, ilgisizliğinden dem vurdu bura
da. Bu meseleyi biraz açıklığa kavuşturmak 
lâzım. İki yıldır çay kampanyalarını Bakan
lığım esnasında dikkatle, titizlikle takibett'im. 
Bugüne kadar Hükümet, çay müstahsilini muta
zarrır edecek en ufak bir harekette, • en ufak 
bir mesele yaratacak bir mevzuat değişikliğin
de bulunmuş değil. Her şeyden önce çayı di
sipline edebilmek için, Türk ekonomisine bü
yük bir yük haline gelmesini önlemek için 

, yeni bir teşekkülü kurmak imkânını da bu Hü
kümet yaratmıştır; kendilerinin de bunu tak
dir edeceğini tahmin ederim. Bir değerli ar
kadaşımın ileriye muzaf görüşleri sayesinde bir 
kanun teklifi tasarı şeklini almıştır ve bu, Yü
ce Meclislerin de tasvibinden geçtikten sonra 
çıkmıştır; bugün Çay Kurumunu kurumsuzdur. 
Çay Kurumunu kurduk, fakat bir kurumun 
kuruluşu arkadaşımın görüşü gibi o kadar ba
sit ve ufak bir mesele değil. Çay Kurumu ku
rulduğu zaman, Çay Kurumu İdare Heyeti de 
dahil olmak üzere Bakanlığıma, Maliye Vekâ
letine ve Plânlamaya bir plân takdim ettiler. 

Bu plânda Çay Kurumunun bugün 1 milyar li
ra açığı görülmektedir; bu bir vakıadır. Eli
mizdeki stok miktarı 52 milyon kilodur. Bu
nun 18 milyon kilosunu iç piyasada kullandı
ğımız takdirde geri kalanın ihraç imkânları 
380 kuruştur sevgili arkadaşlarum. Meseleyi 
biraz da açıklığıyle, çıplaklığıyle görmeye mec
buruz. Eğer oranın çay müstahsilini koruya
caksak, çayı Türk ekonomisinde bir katkı 
maddesi olarak . göreeeksek, oradaki müstahsi
lin ilerideki menfaatlerine zarar vermeyecek-
sek, meselelerimiz üzerinde bugünden tedbir al
mak mecburiyetindeyiz. Bu, politikayla, ufak 
hesaplarla yürütülecek bir mesele değil sev
gili arkadaşlarım. Bir vakıa var ortada : Bu
gün çayda belki, çayın maliyetine testo eden 
unsurlarda alınması lâzımgelen tedbirler dört-
başı mamur alınmış değil, bunda ben de be
raberim. Ama bütün bu tedbirler alındığı tak
dirde dahi çayın bizi bir meseleyle karşı kar
şıya koyduğu da bir vakıadır; 

Yüce Meclislerden ben istirham ettim, bu 
kadar ağırlığı olan bir meselenin, her şeyden 
evvel Genel Müdürlüğün disipline edilebilmesi 
için Ankara'da olmasını teklif ettim. Fakat, 
değerli arkadaşlarım burada böyle münasip 
gördüler; Rize'de kurmaya uğraşıyoruz. Fa
kat, bir Genel Müdürlüğün Rize'de kurulma
sının ağırlığını siz de tahmin «dersiniz. Bir 
mesele disipline edilecek sevgili arkadaşlarım; 
alımından pazarlamasına kadar yeni bir prob
lemle karşı karşıyayız. Elimizdeki stokların 
eritilmesi için çalışıyoruz. Dünya pazarlarında 
bugün piyasa etütleri yaptırdık. Çay istihlâ
kin çok üzerinde Tnr manzara arz ediyor. Bu 
durum karşısında ancak yeni alınacak tedbir
lerle bu meselenin halledilebileceğine kaniiz. 
Değerli arkadaşım Maliye Vekilinin beyanatı
nı şu veya bu sebeple başka tarafa çekmeye 
mâna yok, Elbette bir yükün ve sorumlulu
ğun altında bulunan bir arkadaşımız, bu kuru
ma kaynak temin etmek 'durumunda kaldığı 
zaman meseleyi bütün çıplaklığıyla ortaya koy
maya mecburdur sevgili arkadaşlarım. Ama 
maliyet unsurlarında,, nakliyat unsurunda 
bugün düşme yapılabilirmiş; bugün muvakkat 
veya daimî olarak 26 fabrikamızda 41 bin iş
çi çalışıyor. Şunu söylemek mecburiyetinde
yim ben,, bu fabrikalarda çalışan işçi mik
tarı hakikaten maliyete tesir eden büyük . bir 
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unsur halinde. Belki de bir tedbir olarak bu 
işçi adedinde bür kısıtlama yoluna dahi gitmek 
mecburiyetinde kalacağız. Çünkü dünya çay 
sanayiide daha görülmüş değil, bu kadar fazla 
işçinin çalışması. Cumhuriyet hükümetleri bu
güne kadar vazifesini çay mevzuunda ve o 
bölgeye hizmetlerini tam ve mükemmel bir su
rette destekleme yönünden yapmıştır sevgili 
arkadaşlarım. Bunun aksini kimse söyleyemez 
ve o bölge halkının kalkınması için elinden ge
len bütün imkânları seferber etmiştir. Bugün 
26 tane müessese kurulmuştur. Geçen sene ka
bul ettiğiniz Bütçe Kanunu ille verilen 88 mil
yon: lira para ile orada yatırım yapılmış, fab
rikalar yapılmıştır. Yeni 4 fabrika daha dev
reye sokulmuştur. Geçen sene olmuştur, bu 
vakıa. Bu kadar önem verilen bir meselenin 
burada başka şekilde kamu oyuna aksettiril-
mesine hakikaten tahammül etmeye imkân yok 
Onun için. değerli arkadaşlarım biraz sabırlı 
olsunlar. Bu meseleye Hükümet el atmıştır. 
Bir Çay Kurumu kurulmuştur. Çay Kurumu
nun Geneli Müdürü, yardımcıları, yönetim 
kurulları teşekkül etmiştir. Yine Yüce Mec
lislerin burada kabul ettiği veçhile 2 yönetim 
kurulu üyesinin Çay Kurumundaki kooperatif
ler birliğinden seçilmesi kabul edilmiştir. Fa
kat, halen daha bölgede bu 2 yönetim kuru
lu üyesini oradaki çay birlikleri, Bakanlığıma 
getirip verememiştir. Yani, 2 üye seçip de 
aralarından getirip verememiştir. Mesele na
ziktir. Böyle nazik bir meselede, 2 üyenin sa
dece yönetim kuruluna girmesi bölge için bir 
mesele olurken kalkıp da bir genel müdürlük 
kurulamadı diye burada bunu konuşmanın ma
masını ben anlayamadım ve arkadaşıma teessüf
le söylerim; evvelâ bölgesinde bu 2 yönetim ku
rulu üyesinin seçimine yardım etsinler de bu 
yönetim kurulu tam ve hukukî şekilde teşek
kül etsiiı. 

Değerli arkadaşlarım, Çay Kurumu mev
zuunda Hükümet kendine düşen vazifeyi yap
mıştır. Çay piyasalarında Hükümet kendisine 
düşen yükümlülüğün ve sorumluluğun idraki 
içindedir; yapmaktadır ve yapacaktır. Bölge 
halkını üzen hiç bir mesele ortada yoktur. Alı
nan tedbirler ilerde bölge" halkına fayda sağ
layacak ve çayın istikbalini garanti altına ala
cak yöndedir. 

Allah gani gani Bahmet eylesin, Zihni Ho
ca hakikaten büyük bir eser olarak çayı bu 
memlekete armağan etmiştir. Ama bu arma
ğanı korumak da onun ahfadı olan, evlâtları 
olan bizlere düşüyor. Bu vazifeyi yerine ge
tirebilirsek kendimi mutlu addederim. 

Hürmetlerimle. 

2. — Kayseri Milletvekili T. Doğan Av§ar-
giVin, Kayseri - İncesu bölgesindeki bakır - çin
ko kompleksinin temel atma merasimi dolayısıy-
le gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — İncesu Çinko - Kurşun Komp
leksleri temel atma merasimi hakkında Sayın 
Tufan Doğan Avşargil çok kısa olmak üzere 
gündem dışı söz istemişlerdir; buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memleke
timizde çinko - kurşun rezervlerinin değerlen
dirilmesi) gayesiyle Kayseri, İncesu - Örenşehir 
mevkiinde kurulmakta olan Çinko - Kurşun 
Kompleksi Fabrikasının temel atma törenine 
Kayseri milletvekilleri olarak davet edildik. 
Şirket özel bir uçak kiralamıştı, Sayın Başba
kan da dâhil olmak üzere 25 Kasım 1972 günü 
Kayseri'ye gittik. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan törenle kar
şılandı. Kayseri'de bütün resmî daireler men
supları Devlet arabalarıyle bu karşılamaya ka
tılmışlardır. Her ne kadar Başbakanlık ille
re karşılama, uğurlama merasimleri yasaktır 
diye tamimler gönderiyor ise de gelen Türki
ye Cumhuriyetinin Başbakanı idi; özellikle 
partilerüstü Hükümetin Başbakanı. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar olan 
kısmı yadırgamıyorum. Ama yadırgadığım bir 
nokta var. Merasimle temeli atılan Çiko -
Kurşun, Kompleksine ait tesisler halka açık bir 
anonim şirket tarafından kurulmaktadır. Bir 
kısım vatandaşlar imkânlarını birleştirerek 
memleket ekonomisini güçlendirecek, millî ge
lire katkıda bulunacak, dolayısayle muhtaç 
bir kısım insanların iş sahibi olmasını sağla
yacak nitelikte bir tesis sahası satmalınmıştır, 
(Saha zemin etütleri, idarî ve sosyal binalar in
şaatı, yolları ve tesisat işleri ikmal edilmiştir. 
Su getirme ve tesis safhası, elektrik temini işi 
bitirilmiştir. İşletme enerjisi için Türkiye 
Elektrik Kurumu ile anlaşma imzalanmış, faa-
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liyete geçilmiştir. Tesis sahası tesviyesi, dre-
najlı yollar ve cevher stok sahadan inşaatına 
devam edilmektedir. Sınaî tesislerden elektro
liz, atelye, ambar, lâboratuvar ve itfaiye bina
ları inşaatına ve tesisat işlerine başlanmıştır; 
1973 yılı ortalarında montaj faaliyetine geçile
cektir. Ayrıca, tesisin dış finansmanı Kana
da İhracatı Geliştirme Kurumundan sağlan
mış, böylece yatırım tutarı 313 milyon Türk 
Lirası iç, 268 milyon Türk Lirası dış olmak üze
re toplam olarak 581 milyon lira; yıllık üretim 
miktarı elektrolik çinko 22 bin ton, lehva çin
ko 10 bin ton, galvaniz çinko 4 bin ton, çinko 
bileşikleri 4 bin ton, toplam olarak 40 bin 
ton. Kurşun ayrıca 2 50ı0 ton. Yıllık satış ge
lirleri 320 milyon lira; yıllık bürüt kâr 58 mil
yon ılira; sağlanan yıllık döviz geliri 14 milyon 
dolar; çalışacak işçi sayısı da 500' kadar ola
rak tespit edilmiştir. 

Şimdi yadırgadığım noktayı arz ediyorum, 
biliyorsunuz' 12 Marttan sonra hükümetler ku
ruldu, üzerine de partilerüstü etiketi yapıştırıldı. 
Ama gelin görün ki, bu partilerüstü olma gereği
ni Sayın Başbakanın mensubu bulunduğu parti
den bir kısım kimseler hâlâ hazmedemediler. 
Size sözünü ettiğim temel atma merasiminden 
bir iki örnek vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, temel atma merasi
mi vardır diye Kayseri'nin bütün köylerine Gü
ven Partisinin kongresi yapılıyor diye haber
ler gönderildi ve gelen inşaların sayısı da aşa
ğı - yukarı 150'yi geçmez. Törende hazır bu
lman ihsanları görse idiniz, bir tek Adalet 
Partili vatandaşı, bir tek Cumhuriyet Halk 
Partili vatandaşı, gerek ileri gelenleri, gerek 
köylerden geleniler veya her hangi bir partiye 
mensup bir kimseyi göremezdiniz. Ancak ha
ber gönderilen yerlerden gelmiş belli başlı Gü
ven Partili kimseler vardı ve hava alanında 
uçaktan indiğimiz zaman Devletin resmî araba
larının dışında, aşağı - yukarı 5 - 1 0 metre iler
de koç amblemi yapıştırılmış, bayraklarla Sayın 
Başbakan karşılanıyor idi. Her arabanın ya
nında, ki Murat taksiler de ucuzdur Kayseri'-
de, 5 liradır, her arabanın yanında birer tane 
Kayserinin belli başlı kişileri yer alıyordu. 

Şimdi partilerüstü olduğunu her vesile ile 
' iddia ettiğimiz bir ortamda, partilerüstü oldu
ğunu iddia ettiğimiz bir Başbakanın mensubol-

duğu parti, 12 Mart'tan sonra kurulmuş bir 
Hükümetin Başbakanını kendi partime mensup
tur diye özel amblemler yapıştırılmış bulunan 
arabalarla karşılar ise, buna hangi biçimde 
biz partilerüstü bir Hükümet diyebiliriz? Bu
nu nasıl kabul -edip ve değerlendirebiliriz? Bu
nun takdirini sizlere bırakıyorum. 

Ayrıca, bâzı arabalarda, koç resimleri bulu
nan arabalarda trafik polisleri vardı. Bilâhara 
yaptığım araştırma sonunda iSaym Kayseri Vali
sinin bundan haberi olmadığı kanaatine var
dım. Haberi oılsa idi, Kayseri Valisinin buna 
müsaade etmesi mümkün değildi. Hattâ bu 
meseleye, Başbakanın Kayseri'ye gelişine bir 
parti süsü hava vermeye çalışan bâzı senatör 
ve milletvekillerinin tavsiyesine Kayseri Valisi 
uymuş olsaydı Sayın Başbakan Kayseri içeri
sinde birkaç defa tur yaptıktan sonra fabrika
nın temel atma yerine gidecekti; ama ıSaym Va
li buna itibar etmediği için çevre yoldan - Kay-
seri'ye girmeden - Sayın Başbakanımız temel 
atma yerine gitti. 

Yalnız dikkatimi çeken başka bir nokta var. 
Bu cümleyi özellikle tespit ettim. Sayın Baş
bakanımız konuşurken, «Kayseri, büyük tüc
carlar, iş adamları yetiştiren bir ülkedir; ama 
son yıllarda büyük siyasî liderler de yetiştiren 
bir ülke haline gelmiştir» diye de kendi Genel 
Başkanını bir cümleyle bile olsun övmekten 
kendisini alamadı. 

Değerli arkadaşlarım, bu partinin millet
vekillerinin Kayseri'deki tutumları çok ilginç. 
Gittikleri her yerde - belki başka vilâyetlerde 
de böyledir - «Hükümet, Güven Partisi Hükü
metidir. 13 kişi ile iktidardayız. Siz ne istiyor
sanız yapmaya hazırız» gibi bugünkü mevcut 
durumu, bugünkü mevcut Hükümetin tutum 
ve davranışını istismar ederek kendilerine po
litik. birtakım çıkarlar sağlama peşine girmiş
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, bir zamanlar -tâbiri 
caizse - şimdiki iktidar Partisi Genel Başkanı 
sayın hemşehrimiz Sivas'tan adaylığını koydu
ğu zaman bir köylüden dinlediği hikâyeyi bize 
şöyle anlatırdı: Zamanında devrin iktidarı 
bir çeşme yaptırmış, çeşme yapılırken mera
simler yapılmış, açılış merasimi yapılmış, rad
yolar söylemiş, ziyafetler çekilmiş ve saire... 
Köylü ihtiyar demiş ki ; «İşte şimdi gördüğü-
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nüz gibi de bu çeşmenin suyu kurudu. Ben bu
nu şuna benzetiyorum demiş ihtiyar: Bir arap 
at bir tay doğurur, acı çeker, sancı çeker; ama 
bu acısını sancısını hiç kimseye belli etmez, 
hiç kimse bundan rahatsız oilmaz. Bir tavuk1 

10 kuruşiluk yumurta yumurtlar «Git git gı-
dak» diye bütün ortalığı velveleye verir.» 

Şimdi etrafı velveleye veriyorlar. Acaba 
niçin bu partinin yöneticileri partilerüstü ol
duğu iddia edilen bir Başbakanı güç durumda 
koyacak davranışlarda bulunuyorlar, Sayın Me
len bu olağanüstü gayret sahiplerini niçin ikaz 
etmiyor? Kendilerine itimat gösteren makam
ların hüsnüniyetlerini sarsıcı davranışların içe
risinde bulunuyor? 

Değerli arkadaşlarım, İSayın Başbakandan 
ve onun partisinden rica ediyorum; ortaklıkta 
fırsatçılık yapıp tozu dumana katmayınız. Bu
lanık suda balık avlama sevdasından vazgeçi
niz. Önümüzde yapılacak seçimlerde demokra
tik yollardan mücadelenizi yaparak Büyük Türk 
Ulusunun hakemliğine razı olunuz. Ama bu
günkü şartları lütfen istismar etmeyiniz. Eğer 
iSayın Başbakanın bundan haberi yoksa Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin millet kürsüsünden 
kendisini uyarıyorum; bu tutum ve davranışı 
kendisine fayda değil, mutlaka zarar getire
cektir. «Tarafsız Başbakanım» sloganını hiç 
olmazsa bir ölçüde daha halkın nazarında dü
şürecektir. Olayların içerisinde yaşayanlar 
bunu acı acı görüyorlar. Onun için de bugün
kü Sayın Başbakanın tutum ve davranışından, 
partisinin de tutum ve davranışından dolayı 
kendisine gerçek hüviyetiyle hükmünü veriyor
lar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. —• Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
yurt dışında çah§an işçilerimiz ve hava alanla
rındaki personelin davranışı konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Avrupa'da çalışmakta olan iş
çilerimizin dilek ve temennileri hakkında gün
dem dışı Sayın Yavuz Acar, buyurun. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yarım saattir gündem dışı,.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Elbette ki ola
caktır. Böyle bir Hükümette gündem dışı ko
nuşma olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Bir maddenin müzakeresinde 
suhuletle hareket edilirse bu buyurduğunuz 
nokta telâfi edilir. 

Buyurunuz efendim. 
YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Almanya'daki işçi vatandaşlarımızın da 

gösterdiği büyük alâka ve destekle Amasya böl
gesindeki meyva ve sebzelerin değerlendirilme
si amacıyle bir anonim' şirket kurulmuş ve ku
ruluşa işçilerimiz de kurucu olarak katılmışlar
dır. 

Yurt dışında büyük bir gayretle çalışan iş
çilerimizin yurt kalkınmasına gösterdikleri bu 
alâkanın duygusuyla alınacak makineler konu
sunda bağlantı yapmak için Almanya'ya işçi 
taşıyan bir uçakla ve onların arasında gittim. 
Böylece işçilerimizin bir çok dertlerini ve sı
kıntılarını yakinen izlemek fırsatını buldum. 
İşte anlatacaklarım, böyle bir yolculuk sırasın
da tespit edebildiklerimin izahı olacaktır. 

Uzun bir süreden beri Yeşilköy Hava ala
nının düzensizliği, bakımsızlığı, uçakların za
manında kalkmayışı basında ve yolcular ara
sında tenkit konusu edilmektedir. Bu itibarla 
biz de bizzat gördüklerimize değineceğiz. 

Gün 20 . 10 . 1972 Cuma, yer Yeşilköy Ha
vaalanı, saat 23.00, yolcular Almanya'ya gide
cek Türk işçileri... İşçiler kalkış saati belli ol
mayan uçak için 8 - 10 saat öncesinden gelmiş
ler, kimisi kanapelere uzanmış, kimisi yerde 
başlarını bir valizin üzerine koymuş yatıyorlar. 
Ümitsiz ve perişanlık içerisinde bir bekleyiş bu. 
Bazen bu tür bekleyişlerin 24, hattâ 48 saati 
bulduğu söylenmektedir. Gece saat 24J00'ü geç
miş ve 21 . 10 . 1972 Cumartesi başlamıştır. 
Henüz hareket saati belli değildir, ortalıkta ne 
bir görevli, ne bir polis, ne bir gümrükçü kim
se yok. Gece Türk Havayollarının Pree Shop-
ping'inden sigara ve saire aldım, Tekel kısmı
na geçerek Türk sigarası almak istedim. Bu 
kısman dış kapısında Türle Havayollarında va
zifeli iri yapılı bir müstahdem, «Dışarı çıka
mazsınız» diye önümüze durdu. Kim olduğumu 
söylediğim zaman da aldırmadan «Geriye» diye 
söylendi. «Buranın mesul memuru kimdir, po
lis yok mu?»1 diye sorunca da cüretini büsbütün 
artırdı. Sonra adının Behzat Balkanlı olduğu
nu. Türk Havayolları şefi Yılmaz Tuncer'den 
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öğrendiğim görevli kişi geldi. Durumu anlatıp 
kendisine kendimi tanıtıp Tekel kısmına geç
mek istediğimi Türk Havayolları yolcusu ol
mayıp, Türksan yolcusu olduğumu söyleyince 
hizmet ve terbiye kaideleri dışına çıkarak, «Si
zin çıkardığınız kanunu tatbik ediyoruz ve bu
radan çıkamazsınız» dedi. Kim olduğunu sorun^ 
ca da Türk Havayollarının mesul memuru oldu
ğunu söyleyerek lâubaliliğini devam ettirdi. 
Polis memuru aynı tür «Nemelazımcı» bir tavır 
ile işe müdahale etti ve oradan ayrıldık. Türk 
Havayolları Şefi Yılmaz Tuneer'e Behzat Bal
kanlı hakkında şikâyetimizi bildirdik ve gere
kenin yapılmasını rica ettik; rapor edeceğini 
ifadeletti. Kısacası, havaalanında bekleme salo
nu ve satış yerinde kimin ne yaptığı belli de
ğil. 

Bir hizmet, onun icaplarına uygun biçimde 
yapılırsa bir anlamı ifade eder. Gördüğümüz, 
bizzat şahit olduğumuz olaylar bizi ümitsizliğe 
sevk etmiştir. Nedir buralarda insanın insana 
'ettiği? Devlet, itibarını hizmet erbabının dav
ranışından alır. Vatandaşı zaman mefhumunun 
ötesinde iptidaî bir anlayış ile saatlerce beklet
mek gibi, görevlilerin laubali hareketlerinin se-
beb'oîduğu bu şekil hizmıet anlayışını bırakalım 
artık. Bu düzensizlik, pahalı, çaresi zor şeyler 
değildir. Bütün mesele vazife anlayışında top
lanmaktadır. Uçağın zamanında kalkmayışı, iş
çilerin saatlerce bekletilmesi, Türk Havayolları 
personelinin, polisin ve gümrükçünün ortalık
ta görünmeyişi hep vazife ve sorumluluk anla
yışı ile ilgili olup, etkili bir denetim sayesinde 
aksaklıkların asgariye indirileceği görüşünde
yiz. 

Nihayet uzun be'kleyiş sona >erdi, Eltuğ isim-. 
li Alman uçağı saat 02.20'de hareket etti. Uça
ğa biniş bir rezalet. Bekleme salonundaki peri
şanlık, karışıklık aynen devam ediyordu. Yeşil
köy Hava Limanında gördüklerimiz utanç veri
cidir arkadaşlar. Havaalanı sanki açık pazar. 
Herkes bir vurgunun sarhoşluğu içerisinde. Pa
ralar almıyor mallar veriliyor. 

Avrupa'dan gelen vatandaşların gümrük 
.muayeneleri de ayrı bir âl'erm.. Getirilen her 
mal için âdeta bir tarife tespit edilmiş, bu uygu
lanıyor ve parayı veren rahat ve emin bir şekil
de çıkıyor. Görevlilerin bu derece para hırsına 
tutulmuş olmaları ibret vericidir. MJüessir bir 

murakabe ve bu halin ıslah imkânları derhal 
aranmalıdır. Felsefe ile meşgul olanlar hem 
para hırsına kapılmak ve hem de iyi insan olabil
menin mümkün olmayacağını söylüyorlar. Yetki
lilerin, görevlilerin namuslu vazife anlayışıyle 
hizmet etmeyi benimsemekte harekete geçmeleri 
zamanı çoktan gelmiştir. Bu hizmeti bütün va
tandaşlar kendilerinden beklemektedirler. 

Sabaha karşı 02,20'de Yeşilköy'den kalkan 
uçağımız saat 05,00'te Düsseldorf'a vasıl oldu. 
Türkler için özel bir hangar yapılmış. Yeşilköy'
deki görev anlayışı buraya kadar intikal etmiş
tir. Şirket mensuplarından işçilerle ilgilenen kim
se yok. Uygar ülkelerde halkla ilişkiler de haber 
alma özel bir bilgi dalı olarak gelişmiş ve önem 
kazanmıştır. Halkın ilişki kurduğu kademeler 
onun nazarında Devletin kendisidir. Bu itibarla 
bir uçak yolculuğu sırasında bizzat tanık oldu
ğumuz muameleler Devletin bu gibi yerlerde 
kendisini unutturmuş olduğu şeklindedir. 

Türk Hava Yolları görevlileri, gümrükçüler, 
polis hava alanına gelişten taa Düsseldorf'a inişe 
kadar safha safha disiplinsizliğin, lâubaliliğin 
birer örneğini vermektedirler. 

Tek kişinin hükümran olduğu eski çağlarda 
bile kiralın, padişahın zaman zaman kıyafet de
ğiştirerek halkın arasına girdiği, işlerin nasıl 
gittiğini kontrol etmesi boşuna değildir. Bunun 
bir mânası vardır, halkın hoşnut olmadığı hor 
görüldüğü yönetimlerin uzun ömürlü olamayaca
ğının eski devirlerde bile anlaşılmış olmasıdır. 

Konuyu daha fazla dağıtmamak için teklifim 
şu olacaktır; Avrupa'ya işçi taşıyan uçakların 
yolculuk şartlarının hava alanından itibaren na
sıl cereyan ettiğinin sorumlu görevliler tarafın
dan bizzat denetlenmesidir. İşçilerimizi bu dere
ce lâubaliliğe terk etmeye hakkımız yoktur. 

Avrupa'ya gidip insana verilen değeri görü
yorlar. Bu ihmalin onlarda nasıl menfi kanaat
ler uyandıracağını izaha bilmem lüzum var mı
dır? Bu yönetim bana ne verdi ki, benden ne 
istiyor dedirtmeyelim. Sorumlu yetkililerin sa
mimî denetimleri ıstırap veren bütün bu aksak
lıkları yetkililerin gözü önüne serecektir. 

Muhterem Parlömanter arkadaşlarım; Al
manya'da kaldığım süre içerisinde çeşitli iş kol
larında çalışan işçilerle görüştüm. Çalıştıkları 
yerleri, kaldıkları haymları, yurtları gördüm. 
Hattâ maden ocaklarına girdim, saatlerce do-
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la§tım. Haym denilen bu yurtların kalma şart
ları bir çoklarında çok kötü durumda. Bir kişi
lik odalarda 2, iki kişilik yerlerde 4 kişi kal
maktadır. İşçilerimiz istek ve şikâyetlerini an
latacak imkândan yoksundurlar. 

Üç kişiye bir tercüman verilmiş durumda ve 
bu kadar işçi ancak haftada iki saat tercüman
dan istifade edebiliyorlar. 

Niğde'nin Ortaköy kazasından Harmandalı 
(Harabendeli) köyünden Zekeriya Pınar bende
nize kısa bir not verdi. Notunde şöyle diyor; 

«Bizler 609 Russelsheim şehrinde Opel Oto
mobil Fabrikasında çalışıyoruz. Mevcudumuz 
3 335 kişidir. Bu şehirde Türkler hariç diğer 
yabancı devletlerin doktorları bulunmaktadır. 
Biz burada bu kadar toplum olduğumuz halde 
bir Türk doktorumuz yok. Yeterince Almanca 
bilmediğimiz için de dertlerimizi anlatamıyoruz. 
Hasta ve âcil durumda çalışmak zorunda kalı
yoruz.» 

Bilmem NiğdeM işçilerimizin bu samimî ifa
desi dertlerinden bir kısmını anlatmaya yetti 
mi? 

Diğer bir ayrı konu cenaze durumu. Bu hu
susu bilhassa Çalışma Bakanlığına duyurmak 
istiyorum. İş haricinde hastanede vefat eden 
Türk işçilerinin cenazesine Alman işverenleri 
ilgi göstermiyor, Türkiye'ye göndermiyorlar. 

Alman Sosyal Sigortası ancak 2 000 mark 
kadar bir yardım yapıyor. Sendika ise 100 mark 
veriyor. 

Halbuki, bir cenazenin Türkiye'ye nakli en 
az 5 bin markı buluyor. Bu konu Türk işçilerini 
rahatsız etmekte, örf ve adetlerimiz bakımından 
üzüntü yaratmaktadır. 

Kütahya'lı Mehmet Esel 2 yıl Seke - Konya 
madeninde çalışmış, hastalanmış ve hastanede 
vefat etmiş. Vatandaşlar 4144 mark toplayıp 
cenazeyi Türkiye'ye nakletmişler. Alman işve
ren ise 1 kuruş ödememiştir. İşçilerimizin bu 
dertlerine ne zaman deva bulunacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Acar, daha var mı? 
YAVUZ ACAR (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
BAŞKAN — Diğer arkadaşlara konuşma 

imkânı vermiyoruz. Genel Kurul'dan da reaksi
yon oluyor. 

YAVUZ AOAR (Devamla) — Reaksiyon 
ama, bu bir dert. 

BAŞKAN — Dert ama, 30 sayfa okunmaz 
ki. İçtüzüğümüzde 5 dakika ile sınırlanmış. 

YAVUZ AOAR (Devamla) — Bir kısmını 
anlatacağım elendim, 

Ayrıca gönderilen ve alıcısına ulaşmayan bir 
(kısıım paraların noksan ödendiği ve paralarının 
yerine vâsıl olmadığı ifade edildi. 

Banların dışında, Saym Tekel Bakanlığını 
•ilgilendiren bir - ilki mevzua dokunacağım. 

Efendim, işçilerin yurda otomobil sokma 
meselesi vardır, bunu hepimiz biliyoruz. Bura-
'da birçok tahditler yapılmıştır. Bu tahditler yü
zünden Almıanya'da çalışan işçilerimiz bir nevi 
bu memleketlerin hükümetlerine soydurulmaJk-
tadır. Tâbirimi mazur görünüz, fakat bu haki
kat böyledir. 

Şimdi 6 ay evvelden araba almak mecburi
yeti vardır, bu da vatandaşımıza ne yükler? Bir 
defa 6 ay evvelden arabayı alacaktır, garaja 
koyacaktır, plâka parası verecektir, sigorta pa
rası verecektir, Alman Hükümetine vergi öde
yecektir. Peki bu mecburiyetin Türkiye'ye fay
dası nedir? Hiçbir faydası yoktur. Yalnız ve 
yalnız Almanya'da çalışan işçilerimizi, Akman 
imakanılarına soydurmaktan başika bir faydası 
yoktur. 

Şimdi Mır ehliyet mecburiyeti konımuştur, 
ehliyeti olmayan bir vatandaş araba alıp Tür
kiye'ye getiremez. Bunun Tünk vatandaşınla 
yüklediği külfet nedir? Alman polisi bin liraya 
ehliyet verir, kazaya selbebiyet veren vatandaş-. 
larıımızın da derdi budur. Çünkü, arabayı kul
lanmasını öğrenmeden para mukabilinde ehli
yet alabilmektedir ve Türk vatandaşı orada 
1 500 markı ödeyerek Alman makamlarına soy-
durulmaktadır. 

Bendeniz araba getireceğim, çalışıp, para bi
riktirmişim, özel şoför kullanacağım, siz beni 
nasıl mecbur edersiniz, illâ ehliyetin olacak, 
araibayı sen ballanacaksın ve Türkiye'ye araba
yı kendin götüreceksin diye ? 

Şimdi bunun yanında, bir Devlet memuru 
hattâ bir parlamenter, meselâ bendeniz bir şir
ketin işi için 1,5 aylığına Avrupa'ya gittim. Be
nim yövmiyem 50 dolar, kanuna göne 10 doları 
masraf sayılır, 40 doları tasarruf sayılır ve ben
deniz 1,5 ay içerisinde Türkiye'yle araiha sokma 
hakkına sahibim, ama oradaki vatandaş 5 sene 
alnının teri ile para kazanır, bu vatandaşa bin 
türlü zorluk çıkarırız ve Alman makamlarına 
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soyduraibilmek için ne lazımsa bunu bu kanun 
içerisinıe, kararname içerisine koymuşuzdur. 

İlgili makamlardan rica ediyorum, Türkiye'
ye faydası olan maddeleri koyalım. Eğer para 
almak icalbediyorsa Türk hudutlarından içeriye 
girdiği zaman vatandaşı mecbur edelim bu pa
rayı ödemeye. Bunu da Türk vatandaşı seve 
seve kendi Hüldlmetinıe ödeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Acar, rica etsiean acaba 
diğerlerini de başka bir gündem dışı konuşana 
ile açıiklasanız. 

YAYUZ AOAE (iDevamla) — Efendim, şim
di mühim bir meseleden bahsediyorum. Benim 
için çok önemli. 

Efendim, sol akımı maalesef işçiler arasında 
bir c,ığ haline gelmiştir. Çünlkü, hepimiz köylü
müzü ve burada sahibolduğu şartları da biliyo
ruz. Adam burada nafakasının teımininden aciz
ken, Avrupa'ya gittiği zaman altına araba alabi
liyor ve bu iki uçurum arasındaki mukayeseyi 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Bu gibi mukayese etme durumunu kaybet-
nıiş olan işçi vatandaşlarımızı sol yayın yapan 
anarşistlerin kandırıaibilme imkânları daha da 
çoğalıyor. Onun için konsolosluklardaki görev
lilerin hepsine rica ettim, 3 - 5 bin edvarında 
olan bu gibi hainlerle gidiniz, zaman zaman bun
lara izahat verin, dedim,. Bilhassa din görevlile
rine uüyüfc vazifeler düşüyor. Gitsinler Türkiye 
hakkı-nda izahat versinler, güleryüz göstersin-
ler, -sabırlı olsunlar. Çünkü, bendeniz R/ussels-
heim Opel Otomobil Fabrikasında bir bayıma 
gittim, orada «Amasya Millet,vekili Yavuz 
Acar geldi, sizinle konuşacak» dedikleri zaman 
8 - 10 tane beyni yıkanmış sol eğilimli kişiler 
«Ne yapalım milletvekili ise, neye geldi, mu
hakkak bir menfaati vardır gelmiş, Hükümeti 
şu hale getirdiler, memleketi böyle yaptılar. Biz 
televizyon seyrediyoruz, kendisini dinlemiyo
ruz» dedikleri halde ben oturdum, 45 dakika 
bu minval üzerine konuşmaları dinledim; fakat 
3 saat de ben onları dinlettirdim ve neticede 
oradan ayrılırken, % 95'i teşekkür etti, «Bey
ler, tasman zaman bize gelin, bu durumları anla
tın» dediler. 

Efendim, daha çiolk konuşmak isterim; fakat 
Bayın Başkanın da sabrını tükeitmek istemiyo
rum. 

Diğer taraftan, gerek bir kıisımına değinmeye 
çalıştığım bu nedenler ve gerekse yurt dışında 

çalışmak için sıra bekleyen işçi sayısının çoklu
ğunu düşünerek yurt dışında çalışma süresine 
azamî 5 yıl olarak sınırlayacak anlaşıma mevzu
atını hazırlayarak uygulanmasında büyük bir 
zorunluluk görmekteyiz. 

Her halde Hükümetimizin politikası işçile
rimizin alın terini yıllar yılı yabancı ülkelerde 
dötetürmelk değil, alacağı tedbirler, uygulayaca
ğı basaretli politikayla işçilerimizin kendisinin 
ıkazandığı dövizle yapılacak yatırımlarla kuru
lacak faibriıkalara dönerek memleketinde, mille
tin sinesinde aile yuvasında çalışmak olanağını 
sağlamak olmalıdır. 

Yurt dışında çalışmakta olan vatandaşları
mız 1 - 5 yıl sonra tecrübeli bir işçi olarak va
tanında kurulacak fabrikalarda ve işyerlerinde 
çalışacağını düşünlelbiimeli, bu inanç Hüküme
tin ve hepimizin hamleli, bilinçli çalışmaları ile 
milletimize maledilmellidir. 

Sözlerimi bağlamadan evvel sayın ilgili ba-
kanlıklardaın bir istirhamım olacak. Bendeniz 
Almanya'da iken bir ilgili balkan arkadaşımız 
•bir beyanat verdiler. «Türkiye'de sırada bekle
yen bir milyon Türk işçisi vardır Almanya'ya 
gidecek» deıdiler. 

Böyle beyanatlar Almanya'daki, Avrupa'da-
ıki çalışan işçilerimizi müşkül duruma sokmak
tadır, Lütfetsinler, bekleyen işçi değil, yakında 
şu tedbirleri alarak Almanya'da çalışan işçileri 
•memleketimize, sinemize çekeceğiz desinler. O 
zaman Türk işçisinin Almanya Maki itibarı ço
ğalacaktır. 

Bu samimî temenni ve ümidimle sözlerimi 
bitirirken hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

4. — [Elâzığ Milletve'küi Mehmet Aytuğ'un, 
2 . 12 . 1972 günü bir kalb krizi '.sonunda [vefat 
ettiğine dair BağbakanUk tezkeresi. (3/979) 

BAŞKAN — Başjbakamlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un 

12 . Iı2 . 1972 günü geçirdiği bir kalb krizi sonun
da vefat ettiği, İçişleri Bakanlığının 9.12.1ı9i7ı2 
tarihli ve 3,23302/164-9741 sayılı tezkeresiyle 
bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Ferıd Melen 

Başjbakan 
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BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Meh
met Aytuğ elbediyetc intikal etmiş bulunmakta
dır. Buna dair Başbakanlık tezkeresi Genel Ku
rula arz edilmiştir. Merhumun manevî (huzurun
da Yüce Meclisi bir dakikalık ihtiram sükûltu-
na davet ediyorum. 

ı(iBir dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
5. — Vazife ile yurt -Idışına gidecek \dlan Dış

işleri [Bakam Halûk ÎBayülken'e, ^dönüşüne kadar; 
Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/975) 

1.-—• Corum 'Milletvekili Abdurrahman .{Gü
ler, Tunceli Milletvekili (Kenan Aral, Muş Millet
vekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay îmer ve 
Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, İçtüzük teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) '(8. 8a-
yısı : 763) (1) 

BAŞKAN — İçtüzük tâdil teklifi üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Madde 66'i okuyorum. 
Başkanın görüşme ve oylamalara katılma

sı : 
(Madde 05. — Genel Kurula başkanlık eden 

Başkan veya Başkanvekili, asıl konu görüşü
lürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü 
açıkl'ayamaz. 

Başkan veya başkanvekili eri, görevlerinin 
yerine geltürllmeisiiınliln geııielktirdliği lılallllıetr dışunjdıa 
görüşmelere katılamazlar; kişisel savunma, hak
lan saklıdır. 

Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Görüşmelere katılmak isteyen bir Divan üye

si Başkanlık kürsüsünde görevli ise, yerini bir 
diğerine bırakmak zorundadır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin görüşülmesinin tehirini rica ediyo
rum, 

BAŞKAN — önerlge yok. Komisyon Başka
nınca bu maddenin görüşülmesinin erltelenmeisi 

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 4 . 12 . 1972 ta
rihli 13 ncü .Birleşim tutanağı sonuna aklidir. 

BAŞKAN —. Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır, okutuyorum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

(Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

italebcdilmektedir. Tehiri hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul -edilmiştir. 

Madde 66 : 
Görüşmelerde genel düzen : 
Madde G6. — Genel Kurulda söz kesmek, 

şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu 
hareketlerde bulunmak yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kargılı, 
buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri. 66 neı madde, «Genel Ku
rulda s,ö'z kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve ça
lışına düzenini bozucu hareketlerde bulunmak 
yasaktır» şeklinde değiştirilmiştir. Ama, Genel 
Kurulda söz kesımek, şahsiyatla uğraşmak, ça
lışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak 
yasaktır, denmiş fakalt müeyyidesi konmamış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum ki, 
bundan önceki hükümetlerin bir Başbakanı, bu 
konudaki beyanları yüzünden Yüce Mecliste 
hayli tenkid edilmiş ve Yüce Meclisin böyle ko
nulara sahne olmadığı ileri sürülmüş idi. 

kŞimdi, (burası Milletin Meclisi ve herkesin 
konuşması ve davranışları üzerinde en hassas 
olması gereken bir yerdir. Fakat, burada '«ya
saktır»'dan sonra fbir müeyyide konulmamış. Ge
nel Kurulda buraya Ibir kişi ıgelir, şahsiyatla 
uğraşır, konuşma düzenini bozarsa bunun ne (gi
bi bir mlüeyyide ile karşılaşacağı belirtilmemiş
tir. Benim bildiğim herhangi bir toplantıda,, her
hangi bir kişisel sohbette dahi insanlar konuşma-

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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larım ayarlamak mecburiyetindedirler. Ama ıbu 
Mecliste, zabıtlar tetkik edildiği zaman görüle
cektir, dünyanın hiçibir yerinde raslanacağını 
zannetmediğimiz şekilde, kürsüden konuşan otu
ranlara, oturanlar kürsüde konuşanlara çok ağır 
sözler söylemektedirler. Bunu bir müeyyideye 
bağlamadan, «yasaktır» ile savuşturursak, bâzı 
insanlar için çok geçerli, olan ve maalesef bu çatı 
altında da rasladığımz küfür edebiyatına engel 
olunamaz. Burada öyle insanlara raslanılmış-
ıtır ki, bütün siyasî hayatı boyunca görevi sade
ce kürsüden konuşana sataşmak olmuştur. Yani, 
falan adam kürsüye çıktığı zaman sen çatacak
sın, başka görevin yak... Adam kendisini de (bu 
göreve adamış, zabıtlarda var, görebilirsiniz. 
Peki bunun müeyyidesi ne olacaktır? Bir insan 
terbiyeli ise... 

BAŞKAN —• Bir dakikamız var efendim ve 
(bunun müeyyidesi vardır 133 ve müteakip mad
delerde. 

CELÂ KARGILI (Devamla) — Ben bu konu 
hakkında (burada Başbakanın istifası mevzuu 
bahis olduğu, tartışmalara çok ıgeniş salime oldu
ğu kimin, kime ne dediği, o tartışmalar esnasın
da Başbakanın ağızmdan söylendiği bir duru
mu hatırlatarak meseleyi 'örnekle 'dile getirmek 
işitemiyorum. Yalnız Yüce Meclisin itibarını ko
rumak bakımından ıbu konuda kesin, tutarlı ve 
hiç kimseye hakaret etme, hiç kimseye bir baş
kasının sözünü 'kesme, Ihiç kimseye Ibir (başkası
nın inançlarını söylemekten dolayı üzerine yük
lenme 'hakkı tanınmasın. 

Eğer bir milletin meclisinde inançlarını be
lirten insanlara karşı kaba kuvvet (hâkim olur
sa, kürsü kaba kuvvetin etkisi altında bırakılır
sa o mecliste inançların (belirtildiği iddiası da 
olamaz. Benim kanaatim odur ki, bırakınız söz 
kesmeyi ve çalışma düzenini bozmayı, ıbu Parlâ
mentoda çoğu kez .kürsü kaiba kuvvetin etkisi al
tında bırakılmış ve kalba kuvvetin^ denetimi al
tında tutulmuştur. Şahidiz bunlara, yüzlerce za
bıt var. 

Bu maddede bunların da ötesinde Millet • 
Meclisi kürsüsünü kaba kuvvetin denetiminden 
kurtaracak müeyyidelerin getirilmesini teklif 
eder, bu ıgörüşümün dikkate alınması için mad
denin Sayın Komisyonca geri alınarak üzerinde 
yeniden bu hususlara paralel olarak görüşme 
yapılmasını ve düzeltilmesini teklif eder, Yüce 
Meclise (saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir hususu istirham edeceğim. 
Kişisel görüşler için 5 dakika ve gruplar adına 
da konuşmalar 10 dakika ile kısıtlanmıştır. Bu
na şiddetle riayet edeceğim ve konuşmaların Ibi-
timine 1 dakika kala hatırlatma yapacağım, sü
re dolduğu anda da söz nerede olursa olsun ke
seceğim Ona göre sayın milletvekillerinin hak
larını istimal etmelerini istirham ediyorum 

Buyurunuz Sayın (Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Parlâmento kürsüsü miting kürsüsü değildir. 

Her parlamenter bu kürsüde söz 'hakkına sahip
tir. Ancak hakkın ısuiistimalini de ıkanun hima
ye etmez. Sırf muhalefet edeyim, sırf şu kürsü
de konuşayım, sırf beyanlarım radyolardan ka
mu efkârına duyurulsun diye buraya çıkıp be
yanda bulunmak suçtur. Bu kürsüden milletin 
tüyü bitmemiş yetimlerinin hakkından bahse
dip, Meclis çalışmıyor deyip Meclisi jurnal eden 
insanların buraya çıkıp, okumadan düşünmeden, 
afakî konuşması da suçtur. 

Şimdi arkadaşımız kürsüye çıkarak görüşül
mekte olan maddenin müeyyide getirmediğin
den bahsetti. Halbuki görüşülmekte olan tüzük 
bir küldür, 162 maddedir. Diğe.r maddeleri okur
sa dediği hususları orada bulacaktır. Tüzüğü 
tetkik etmeden, okumadan sırf burada Meclisi 
işigal için konuşmak da 'hakkın suiistimalidir. 

Buyurunuz Tüzüğün 132 nei maddesine ba
kınız : Burada söz kesmek, çalışma düzenini boz
mak, şahsi konuşmaları hükme bağlamış müeyyi
deye bağlamış, uyarma cezası, kınama cezası, 
Meclisten geçici olarak çıkarma cezası tayin et
miş, Bütün bunlar varken yokmuşçasına bu 
maddeyi komisyon geri alsın, görüşmeler geri bı
rakılsın diye konuşmak hakkın suiistimalidir, 
bunu tescil için söz aldım. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu
runuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — ISayın Baş-
ıkan, sayın milletvekilleri; 

Bir ölçüde Ahmet Buldanlı'nrn konuşmasını 
tekrar gibi olacak konuşmam, ben de aynı görü
şü belirtmekle konuşmaya başlayacağım. 

İçtüzük sarihtir arkadaşlarım. İçtüzüğün 1312 
nei maddesinden başlayan sarahat karşısında 
şüphesiz münakaşasını yaptığımız 65 nei mad-

— 159 — 



M. Meclisi B : 19 13 . 12 . 1972 O : 1 

desinin yetersiz olduğu iddia edilemez. Ne var-
ki, 132 ve müteakip maddeler lokıınmadan hu 
iddia yapılabilir. 

182 nci madde milletvekillerine verilecek di
siplin cezaları şunlardır der: «Uyarma, 'kına
ma, Meclisten geçici olarak çıkarma» landan son
ra madde devam eder. 

Uyarma nedir, hanigi (hallerde verilir? Uyar
ma, sayın 'arkadaşımın şikâyet etiği söz kesmek, 
sükûneti ve çalışma düzenini 'bozmak, şahsiyat
la uğraşmak 'hallerinde verilir. Yani 65 nci mad
denin bahis mevzuu ettiği halterde verilir. On
dan sonraki maddelerde diğeır disiplin cefaların
dan bahseder. 

Kıymetli arkadaşlarım, dün münakaşasını 
yaptık; Yüce Mecliste şüphesiz çalışma saatleri 
ve çalışma 'günleri eksik dedik. Am'a hunu çalış
mak için söyledik. Hani arkadaşımın şikâyet et-
Itiği gibi burada ısırf konuşmak için değil. 'Tet
kik etmeden gelip Iburada konuşursak bu çalış
ma değildir arkadaşlarım. Bu, konuşma olur, 
bu havanda su düğmek olur. Çalışma; görüşül
mekte olan tüzük veya teklif ve tasarılar üzerin
de ciddî çalışma ile kürsüye çıkmak demektir. 
Başka türlüsüne çalışma değil, ancak konuşma 
denir ki, Yüce Meclisin konuşmaya ihtiyacı yok
tur arkadaşlarım. 

Bu sebeple '65 nci madde üzerinde, şüphesiz 
fazlaca tartışma yapılmaksızın sadece bir atıf 
yapmakla (belki sarahate kavuşturulması 'gere
ken hir madde olabilir, ama bu tüzükte şu 65 
nci maddeyi dolduran diğer maddeler mevcut 
iken, bu tüzükte "bunların olmadığı ve bu mad
denin de işlemez kalacağı iddiasını yapmak her 
halde iyi bir tetkik m'alhsulü olmadığı şeklinde 
belirlemekle ikifa edilecek bir husustur. Bu hu
susu böylece belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Başkanın s'öz kesmesi i 
Madde 67. — Kürsüdeki üyenin sözü ancak 

Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya 
ve konudan ayrılmamaya davet etmek için ke-
silabilii', 

İki defa yapılan davete. ırağmen, sadede gel
meyen milletvekilinin aynı birleşimde o konu 

hakkında konuşmaktan merıedilmcsi, Başkan ta
rafından Genel Kurula teklif olunalbilir. 

Grenci Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar 
<veriı\ 

BAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek is
teyen S'ayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Konuşma üslûbu : 
Madde 68. — Genel Kurulda kaba ve yarala

yıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, te
miz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir 
dil kullanmamakta İsrar ederse kürsüden ayrıl
maya davet eder. Başkan, gerekli igörürıse o kim
seyi o birleşimde salondan çıkartaibilir, 

Başkanlığa (gelen yazı ve önergelerde kalba 
ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken dü
zeltmelerin yapılması için, o yazı veya önerge
yi sahibine 'geri verir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde 'Sayın Kubilay 
İmer, buyurunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

68 nci maddede konuşma üslubu hükme bağ
lanmıştır. Yalnız buradaki 1 nci fıkranın son 
cümlesinde; «Başkan, gerekli ıgörürse, o kimse
yi o birleşimde salondan çıkartabilir» hükmü 
mevcuttur. Konuşmadan men 'edilme gilbi daha 
hafif hir mevzuda Genel Kurulun işaret oyuyle 
karar verildiği halde, burada daha ağır hir ha
reket tarama giren için, Başkanın Meclisin oyu
na başvurmaması üzerinde durulabilir. 

Gerçi hareket daha sert, daha .belirli olma 
yönünden Başkanın takdiri içerisinde, Meclisin 
(gözleri 'önünde olmuştur. Ancak, ıburada d'alha 
hafif bir mevzuda, yani sadet dışına çıkıp da 
iki defa söz kesme mevzuunda (67 nci maddeyle 
kaibul etmiş bulunuyoruz) Meclisin kararının 
alınması lüzumlu .görülmüşken, .burada 'bunu 
sadece Başkanın yetkisi içerisinde mütalâa et
mek ve sadece 'bu yolla halledilme tarafına git
mek hukuk tekniği ölçüsünden de, hakkaniyet 
bakımından da muvafık olacağı kanaatinde de
ğilim. Bu bakımdan 'bu hususta bir de önerge 
vermek durumunda olacağım. Buna itibar edil
mesini de ayrıca önergemin 'görüşülmesi sıra
sında lüzum olursa 'bildireceğim, 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde .başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili 1. Yıo'k. 

•Sayınİmer, önergeniz? 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, «Genel Kurula teklif edilebilir» 
şeklinde... 

BAŞKAN — Bir evvelki maddeye muvazi 
olarak. Şifahî olan talebinizi lütfen yazıya teb
dil edin Sayın İmer. 

Sayın milletvekillerinden istiriham edece
ğim; özel bir mahiyet taşıyor müzakere ettiği
miz kanun. Bize ait bir İçtüzüktür, en mükem
mel ve hiçbir surette tereddüte mahal verme
yecek :bir anlam içinde çıkması «Başkanlıkça is
tenmektedir. Bu bakımdan müsamahakâr •davra
nıyoruz. Ancak, sayın milletvekillerinin 'öner
gelerini daha evvel hazırlamalarını rica ve bun
dan höyle de Başkanlığın önerge 'bekleme gibi 
ibir hal içinde bulunmayacağını arz ederim. 

Şifahen vâki olan istek önerge haline geti
rilmiştir : »okutuyorum efendim. 

Sayın (Başkanlığa 
68 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 nci cüm

lesinin «Başkan, gerekli 'görürse o kimseyi Ge
nel Kurulun görüşmesiz işaret oyuyle vereceği 
karar sonunda o birleşimde salondan, çıkarta
bilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Kubilay İmer 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Katoul 
'edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gürültü ve kavga : 
Madde 69. —• Başkan, görüşmeler sırasında 

.gürültü veya kavga çıkar ve bunun için çalış
ma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalka
rak, toplantıya ara vereceğini ihltar etmek su
retiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen 
gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok 
'bir saat için ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya 
kaygaya son verilemiyorsa, Başkan birleşimi ka
patır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açıklama hakkı : 
Madde 70. — Şahsına sataşılan veya ileri 

sürmüş olduğu (görüşten farklı bir görüş kendi-
disine atfolunan Hükümelt, komisyon, siyasî 
parti grubu veya milletvekilleri, açıklama yapa
bilir ve cevap verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için, oturumun sonunda 
söz verilir. 

Bu suretle süz almak isteyen, ne sebepten 
dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir. 
Başkan, süz verip vermemek gerektiğini takdir 
eder. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kim
se direnirse, Genel Kurul, bu konuda görüşıme-
siz ve işaret oyuyle karar verir. 

BAŞKANN — iSayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNEK (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu amadede üzerinde 
münakaşasını yapmak istediğim sadece 2 nci 
fıkradır: «Açıklama ve cevaplar için oturumun 
sonunda söz verilir» Bunun üzerinde durmak lâ
zım... 

Arkadaşlarım, oturumun hasında ibir millet
vekilinin şahsına, yahut da hir grubun hükmî 
şahsiyetine tecavüz yapıldı ise, oturumun başın
daki bu tecavüze cevap vermeyi ta oturumun 
sonuna erteliyoruz. Beş saat, hazan da ara ver
meden icabında yedi sekiz saat sürebilen otu
rumlar var. Neden başta yapılmış bir tariz veya 
tecavüzü, kişisel olarak milletvekili, yahut hük
mî şahsiyet olarak grup kaışılamasm? Sonra 
bunun gecikmesinde ne gibi mahzurlar var? 

Şöyle mahzurlar var arkadaşlarım: Baştan 
yanlış bir deyim kullanılmış ve haksız bir te
cavüz yapılmış, buna ta oturumun sonunda ce
vap verilecek. Ancak oturumun başlangıcında 
yapılmış bu tecavüz haklı zannedilir de ondan 
sonraki konuşmalar bunun üzerine bina edilir
se bütün bir grubu böylece haksız bir tecavüze 
muhatap kılan kişi, kürsüden rahatlıkla iner, 
bir grup, sabahın erken saatinde başlanmış olan 
bir oturumda, ta belki akşamın geç saatinde ce
vap vermek gibi bir durumda bırakılır, öylesine 
bekletilir. Olur mu bu? Haksız bir tecavüz ya
pılmıştır, Oturumun hangi anında tecavüz vu-
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kubuldu ise o anda karşılamak şüphesiz gerek
lidir. Ancak şahsına veya bir grubun hükmî 
ışaihsiy etine yapılmış olduğu zaman Başkana 
müracaalt edilir. Sayın Başkan bunu haklı (gör
meyebilir, ama (grup ya da milletvekili direnir
se şüphesiz işaret oyuyle Yüce Meclisin vereceği 
karara bağlı kalınacaktır. 

Bunlara itirazımız yok; fakat itirazımız - -sa
kıncasını belirttiğim husus gözönünde tutula
rak - şu ikinci fıkranın herhalde isabetli olma
dığı ve kaldırılması gerektiği şeklindedir, öner
gemi de bu şekilde takdim edeceğim. İltifat bu-
yıırulmasını rica eder, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Demokratik Parti Gruıbu adına 
ıSayın İmer, buyurunuz. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
M. KUBİLAF İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; görüşülmekte olan 
70 rici madde, bundan evvelki Meclis tatbika
tına dayanılarak hazırlanmıştır. Biz burada 
2 nci fıkradaki hususun ânında söz verilmeme 
durumu itibariyle o anda Meclisin havası, ve
rilecek cevapla daha karışma durumu içerisin
de bulunur düşüncesiyle getirilmiştir kanaatin
deyiz. Nitekim, burada ayırım yapmadan, şah
sına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüş
ten farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükü
met, Komisyon, siyasî parti grubu veya millet
vekilleri açıklama yapabilir ve cevap verebilir. 

Diğer taraftan, ikinci fıkra ile açıklama 
ve cevaplar için oturumun sonunda söz verilir 
hükmü, bu birinci fıkradan sonra geldiğine gö
re, Hükümet de, komisyon da, siyasî parti grup
ları da, milletvekilleri de aynı ölçü ile hükme 
bağlanmıştır. Bu yönü ile, aynı oturumda ce
vap vermek hakkı baki bir durum vardır. Yal
nız, bizim burada sarahate kavuşması yönünden 
üzerinde durmak istediğimiz bir husus var. 
Üçüncü fıkrada, «bu suretle söz almak isteyen 
ne söbep'ten dolayı konuşmak istediğimi Baş
kana bildirir. Başkan söz verip vermemek ge
rektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine 
söz verilmeyen kimse direnirse Genel Kurul bu 
konuda görüşmesiz ve işaret oyu ile karar ve
rir» denilmeJktedir. 

Şimdi, buradaki, «söz almak isteyen kimse 
ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Baş
kana bildirir» cümlesi, 3 ncü fıkradaki geniş 
mânası içerisinde alındığında ve oturum sonun-
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da herhangi bir şekilde beyanda bulunan bir 
milletvekili, o sırada hakkında beyanda bulunu
lan, o günkü oturumda hazır bulunmuyor ve ce
vap verme durumu içerisinde değdi; ama sata
şılma var. Bu, Hükümet olabilir, komisyon ola
bilir, grup olabilir, milletvekili olabilir. Orada 
bulunmadığı için bunun söz hakkının gelecek 
©turumda elinde mevcudolmaması diye bir hu
susun düşünülmemesi gerekir. Yalnız, bu ara
da bu mevzuda geçen oturumdaki Başkanın, za
bıtlara geçen sözlerin dışındaki birtakım hu
suslarda bilgisi mevcuttur. Ama diğer oturum
da aynı bilgi içerisinde bulunmayabilir. Bu 
yönden, kendisi takdir hakkını kullanmak ba
kımından müşkül durumda bulunabilir ve di
renme halinde, bilindiği üzere Meclisin oyları
na başvurulacağı da kabul edilmiştir. 

Biz burada, madde içerisinde tedvin edilmiş 
olmamakla beraber İçtüzüğün bu maddesinin 
bu ölçüler içerisinde ele alınabileceğini ve bu 
şekilde bir oturumun sonuna doğru bir konuş
ma dolayısıylc, birinci fıkrada sayılanlara sa
taşma yönünden olsun, ileri sürmüş olduğu gö
rüşten farklı bir görüş kendisine atıf ve isna-
dedilmiş olsun, bunun elbette bir diğer oturum
da, o gün için maddî imkân da yoktur, belki 
saatle de bağlıdır, sonunda konuşur, zaman da 
bitmiştir, söz öbür oturuma elbette ki, bırakıl
ma durumunda olacaktır. Saat 19,00'da Mecli
sin çalışmasının bitmesine karar verilmiş, uza
tılma mevzuunda da bir teklif ve karar yok, 
bitti. Bu ne olacak? Diğer birleşimde ve oturu
mun içerisinde buna söz hakkı doğacaktır. 

Şimdi burdaki söz hakkı mevzuunun, ka
naatimizce maddede bir boşluk olmasına rağ
men, o günkü, yani bir evvelki birleşimdeki-
ne verilecek cevabın, o günkü oturumda da so
na bırakılması hükmünü taşımayacağını da be
lirtmek isteriz. Çünkü, o oturumda sataşılana 
oturumun sonunda cevap verilir hükmü oldu
ğuna göre, bir oturum evvel kendisine bu şe
kilde sataşma yapılana o oturumun başında, 
birleşimin başında normal gündeme geçildikten 
sonra söz verilebileceği kanaati içerisindeyiz. 

Bu yönü ile maddenin bu espriyi taşıdığını 
kaibul etmek ve Meclis tatbikatının da bu yön
de devamını sağlamak kastiyle bu maddenin ge
tirilmiş olduğunu anladığımızı Demokratik 
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Part i Grubu olarak izah etmek için kürsüye 
ıgelmiş bulunmaktayım. Bu izahımızın sebebi şu
du r : Malûm olduğu üzere kanunlar, hükümler, 
onu çıkaranın, icabında hangi gayeyi istihdaf 
ettiğini, hangi gayeyi güttüğünü bilmek için 
müracat edileibilecek yollardır. Bu bakımdan 
kanun koyucunun iradesinin hangi yolda oldu
ğunu, kanunların tefsirinde nasıl arıyorsak, İç
tüzüğün de bu yoldaJki tefsirinin gelecekteki 
Meclislerin tatbikatında yeralması ve ona ay
dınlatıcı bir yol teşkil etmesi bakımından, bu 
açıklamayı grulbum adına zarurî görmüş bulun

maktayız. Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi. 
MEMDUH EKŞt (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
70 noi madde, Millet Meclisinde fazlasıyle 

istimal edilmesi arzu edilmemekle birlikte, ço
ğu kez önümüze tatbikatta çıkacak bir madde
dir. Bunun için, maddenin açıklığa kavuşmasın
da elbette fayda vardır kanaatiyle söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şahsına sataşılan veya 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş 
kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî 
parti veya milletvekiline açıklama yapma ve ce
vap verme imkânını bu madde getirmektedir. 
Yalnız, ikinci fıkra açıklama ve cevaplar için 
oturumun sonunda söz verilir şeklinde âmir bir 
hükmü de kendi bünye'sinde ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlarımı, bir milletvekili veya 
grup veya Hükümet Parlâmentonun huzurunda 
şalhsına sataşılarak veya ileri sürdüğü görüş
ten farklı bir görüş ileri sürülerek itham al
tında bulundurulabilir, kendisine hakaret edil
miş olabilir. Bunu bilfarz, değerli bir arkadaşı
mın ifade ettiği gibi, oturumun başında vâki 
olmuş kabul edersek, oturumun sonunda genel
likle, huzurunda hakarete mâruz kaldığı ar
kadaşlarının birçoğu Millet Meclisini herhangi 
bir mazeretle terketmiş olabilir, kendilerinin 
huzurunda bu imkânı, yani ileri sürdüğü fikir
den başka bir fikri nakzetme veya hakarete 
uğramışsa, kendisine sataşılmışsa, kendisine bir 
cevap imkânı, kimin ve kimlerin huzurunda 
hakarete mâruz kalmışsa veya kendisine sa
taşılmışsa, onların huzurunda cevap vererek 
kendisini temize çıkarma imkânını elbette sa
yın üyeye veya Hükümete veya siyasî parti 
gruplarına vermek lâzımgelir, 

Bunun için bendeniz bu ikinci fıkranın me
tinden çıkarılmasını teklif etmiş bulunuyorum. 
O zaman ne olacak? Millet Meclisini idare etmiş 
olan. Sayın Başjkana, cevap verme zamanının 
takdiri yetkisini vermiş olacağız. Elbette Mil
let Meclisini idare eden Sayın Başkan bunun za
manını en iyi şekilde takdir edecektir. Tak
dir etmediğini biran için kabul edersek, bir 
emniyet sübabını madde birlikte getirmiştir. 
Üye direnecektir kendisine sataşıldığı hakkın
da, o zaman Yüce Meclis bu üyeye sataşılıp sa-
taşılmadığmı ıgörüşmesiz, işari oyla belli ede
cektir ve bu üyeye bu imkânı sağlayacak veya 
sağlamayacaktır. Bunun için bu ikinci fıkranın 
bilhassa ikinci fıkranın metinden çıkarılmasını 
saylgıyle önerir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş-
Ikan, muhterem arkadaşlar, 70 nci madde, bun
dan evvelki İçtüzüğün, sataşma suretiyle söz 
isteme maddesine tekabül eden bir maddedir. 
Yalnız ikinci fıkrasını değiştirmek suretiyle al
mıştır. 

Şimdi, bu 2 nci fıkrada söz vermenin oturum 
sonuna alınması derpiş edilmiştir ve bu da Mec
lislerde meydana gelen bâzı hâdiselerin etkisi al
tında kalındığı, komisyonca kalındığı hissini 
vermektedir, bizlere. Şimdi, telMifteki metin da
ha doğrudur, daha caziptir ve tatbikata uygun
dur. Takdir hakikini Başkana vermek doğrudur 
ve faydalıdır. 

Şimdi, Komisyon Başkanı biraz sonra izah 
edecek ve diyecektir ki, «Dünya tatbikatında 
bu böyledir, bâzı İçtüzükler «hemen» yerine, 
«oturum sonuna» bu işleri bırakmıştır. Çünkü 
kavga kavgayı tahrik eder. Ona cevap verir
ken, diğer bir cevapla karşılaşılır ve bu suret
le oturumun selâmetle yürütülmesi zorlaşır» 
şeklindeki bir gerekçe memleketimizin gerçek
lerine uygun değildir. Burada Türk Parlâmen
tosunda öyle haller olur ki, hemen Hükümet 
cevap vermeğe mecbur kalır. Komisyon ağır 
bir tecavüze, ağır bir hakarete, hattâ ağır bir 
ithama maruz kalır, hemen cevap vermeğe mec
bur kalır; Milletvekili cevap vermeğe mecbur 
kalır. Oturumun sonunda burada 3 milletveki
lini bulamadığımız çok olmuştur. Oturum so
nunda, daha önce meydana gelen haksız teca
vüzleri önleyici konuşmaları basma aktarmak 
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zorunlu olur. Memleketin gerçeklerine uygun 
düşmez. Türkiye'nin gerçekleri, bu değildir. 
Belki Batıdan bu yolda birtakım teamül, bir
takım tüzük maddeleri göstermek mümkündür. 
Ama tatbikat, bu maddenin Türkiye'de iyi ne
ticeler verdiği yönündedir. 

Şu var ki, Başkana takdir hakkı vermek 
doğrudur. Belki Başkan o celsede sataşmaya ce
vap verdiği takdirde, hadise -büyüyebilir şek
linde bir kanaata sahip olur, o zaman takdir 
hakkını kullanır, veyahutta takdir hakkını kul
lanmasını Genel Kurıü'dan ister ve o şekilde 
kullanır. Yani mutlak surette bu konuda Baş
kanlığa takdir hakkı vermek lâzımdır. Aksine 
her konunun, yani her sataşmanın oturum so
nuna bırakılması fayda yerine zarar getirir. 
Tehlikeli bir maddedir. O zaman bu müesseseyi 
kökünden zedeler, müessese ortadan kalkar. 
Doğru da değildir, başka yerlerdeki tatbikatı 
göstermek bizim için faydalı olmaz. Türkiye'
nin demokratik hayatını yakînen bilen, izleyen 
bizler; ancak ve ancak bu gibi ağır ithamlar 
karşısında, o anda cevap verilecek halleri Baş
kanlık takdir ederek veya Genel Kurula tak
dir ettirerek, -Genel Kurul da o konuda takdir 
hakkını kullanarak- o anda cevap verme du
rumunda olmalıdır. -

Bu madde ile Genel Kurulun dahi bu tak
dir hakkını elinden alıyoruz. Genel Kuru] dahi 
takdir hakkını bu konuda kullanamayacaktır. 
Bu kadar ağır ve sıkı bir madde. Genel Kurul 
dahi, şu anda cevap versin şeklinde bir karar 
alma imkânına sahip olamayacaktır ki, daha fe
na neticeler doğurucu bir durumdur. O ba
kımdan bu fıkraya elastikiyet vermeli ve teklif
teki şekilde, Başkanlığa veya Genel Kurula tak
dir hakkını tanımak zorundayız. 

Teşekkür ederim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Demokratik Part i Grubu adına tekrar söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Konu üzerinde tekrar söz is
tiyorsunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Konya) — 
Evet, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız, kısıtlanmıştır da onun 
için biran düşündüm. Acaba, konuşma süresini 
20 dakikaya çıkarmış olmuyor musunuz? Yani 
gruplar adına bir grup 10 dakika ile mukayyet 

olduğuna göre, ikinci konuşmada tekrar aynı 
grup konuştuğu takdirde bu, Genel Kurul ka
rarı karşısında nasıl olacak? 

Şahsınız adına buyurun ve beni de rahatlan
dım!. İfade edersiniz, tahmin ediyorum. Çün
kü gruplar adına 10 dakika ile kısıtlı da. Gene 
aynı grup alıyor, bu suretle 8 .defa söz aldığını 
kabul edin. Aynı grubun birbiri üstüne, o za
man süre, Genel Kurul'un tespit etmiş olduğu 
süre, meseleyi halletmeyecektir. 
•' MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
O halde şahsım adına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adma, buyurun sayın 
İm er. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sayın 
Başkan, sizi müşkül durumda bırakmamak için 
şahsım adına görüş olarak ifade edeceğim. 

Yalnız şu ciheti arz edeyim; konuşmalar 
milletvekilleri için ve gruplar için 5 dakika ve 10 
dakika ile sınırlandırılmıştır. O konuşmaya sa
ridir bu. İkinci defa söz hakkı her zaman için 
doğar, eğer bir yeterlik önergesi verilmediyse. 
Binaenaleyh, grupların da, yani burada bundan 
sonraki... 

BAŞKAN — Esas meseleyi lütfetseniz efen
dini. Esas meseleyi lütfetseniz.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER Konya) — 
Evet, esasında... 

BAŞKAN — 10 senelik tatbikatımız var, 
zahmet etmeyin. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER Devamla) — 
Esasında söyleyeceklerim gayet kısa. 

BAŞKAN — Geçin, esas meseleye, efen
dim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER Devamla) — 
Beş dakikayı da tecavüz edecek değilim. 

O ciheti ayrıca bir söz almak durumda ol
mayalım diye arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
10 dakikalık hak olsun, 5 dakikalık hak olsun 
ayrı ayrı kullanılma durumundadır, yeterlik 
önergesi verilmediği takdirde. 

Şimdi arz edeceğim husus, biraz evvel sayın 
Talât Köseoğlu'nun da söylemiş olduğu husus
lar, hakikaten üzerinde durulacak mahiyette
dir. Teklifte bu 2 nci fıkra yoktur. Komisyon 

I tarafından eklenmiştir. Daha evvelki yine bu 
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madde ile ilgili olarak yapmış olduğum konuş
ma sırasında, bir evvelki oturum için cevabı, 
diğer oturumun başında yapılabileceği noktası
nı da ileriye sürmüştük. Bu ölçüler içerisinde 
yapılan müzakere ve tahassül eden fikrî durum 
muvacehesinde şahsen bir önerge vermiş bulun
maktayım. 

İkinci fıkra, komisyon teklifindeki ikinci 
fıkra madde .metninden çıkarılır ve daha evvel
ki teklif ile gelen 94 ncü maddedeki şekline 
dönüştürülürse, bu husustaki birtakım mah
zurlar giderilmiş olacaktır. Böylece hem gerek 
Başkanlığın, hem-de gerekse 'Meclisin takdir 
hakkına giren hususlara dair bir hüküm serde-
dilmiş olmayacaktır. Ayrıca da o anda mı, son
ra mı olacağı meselesinde Meclisin çalışmalarını 
destekleyici bir durum da doğmayabilir. Bunu 
Başkanlık da' takdir edebilir, Meclis de takdir 
edebilir. Aslında zaten, direnme varsa, oturu
mun sonuna bırakılmışsa yine Başkanın takdi
rine, direnme halinde yine Meclise bırakılmak
tadır. 

Bu yönü ile maddenin tedvin şekli de nazarı 
itibare alınarak, bunun metinden çıkarılması
nı ve bu yolda vermiş olduğum önergeye itibar 
edilmesini gerek komisyondan, gerekse sayın 
Meclisten ve milletvekillerinden arz ve istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sataşmalara cevap vermenin 
oturumun sonunda olması, bütün dünya parlâ
mentolarında müşterek tatbikat haline gelmiş
tir. Bunun gerekçesi, sataşma anında cevap 
vererek münakaşayı uzatmamak, taraflara mu
ayyen bir müddet düşünme fırsatı vermek için
dir. Bununla birlikte sayın arkadaşımız Talât 
Köseoğlu'nun, memleketin şartlarını ileri süre
rek, gösterdiği gerekçeler de bir ağırlık taşı
maktadır. 

Bizim komisyon olarak arzu 'ettiğimiz hu
sus, bu hususun meskût kalmaması, ne zaman 
konuşacağının İçtüzükte veya Başbakanlığın 
takdiriyle tayin edilmesidir. Çünkü, şimdiye 
kadariki tatbikatımızda sataşmalar sebebiyle 
söz verilip verilmemesi ayrı bir münakaşa ko
nusu olmuştur, bunun zamanının tayini ayrı 

bir münakaşa konusu olmuştur. Bunun zamanı
nın tayininin Başkanlığa verilmesinde, komis
yon olarak, görüşümüze aykırı bir husus yok
tur. Fakat bu maddenin gerekçesi, münakaşa
larla cevapların aynı zamana gelip de serinkan
lı düşünerek bir zamana sahibolunmaması sebe
biyle münakaşaların uzamasına mıâni oluııma-
sıdır. Yani bunun gerekçesi, oturumun sonuna 
meşine muayyen bir müddet bırakmak içindir. 
bırakılması, soğukkanlılıkla tarafların ıdüşün-

Tahmin ediyorum Talât Köseoğlu'nun tek
lif ettiği fonmül hem bizim gerekçemize uygun 
düşer, hem de memleketin şartlarına uygun 
düşer. Bir önergeleri varsa bu önergeye katı
lacağımızı şimdiden beyan ederiz. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum 
efendim. 

'Sayın Başkanlığa 
70 nci maddenin ikinci fıkrasının linetimden 

çıkarılmasını saygiyle öneririm. 
Ordu 

Memduh Ekşi 
/Sayın Başkanlığa 

Teklifin 70 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
tekliften çıkarılmasını öneririm. 

'Saygılarımla. 
İçel 

Turhan Özgüner 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 70 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın madde m etilinden çıkarıl/masını arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
M. Kubilay İmer 

Saym Başkanlığa 
70 nci maddenin sonuna «Şahsına sataşılan 

üye oturumda bulunmuyorsa, üç oturum sonra 
dahi cevap verebilir» şeklinde bir fıkranın ilâ
vesini rica ederim. 

•Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldarilı 

iSaym Başkanlığa 
70 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Açıklama Ve cevaplar için Başkan aynı 

oturum içinde söz verme zamanını takdir eder.» 
Manisa 

Kâmil Şahinoğlu 
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"BAŞKAN — Sayın Ekşi, Sayın Özgüner, 
Sayın tmer'in takrirleri aynı mealdedir; ikin
ci fıJkranm tekliften çıkarılmasını ihtiva «tünek
tedir. 

Sayın Ekşi'ye Sayın Özgüner vıe Sayın 
İmer katılıyorlar onı efendim? Veriş sırasına 
göre. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Evet. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Aynı, katılıyorum. 

BAŞKAN — Aynı. Sayın Özgüner ve (Sayın 
İmer, Sayın Ekşi'nin önergesine katılmakta
dırlar. 

Sayın Ekşi'nin önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) —• Katılmıyoruz Sayın Başkan 
bu önergeye. 

MEMDUH EKŞİ ı(Ordu) — İzah için. 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, (buyurun. 

ıMEMDUH EKŞİ i(Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; (biraz önce de madde 
hakkında ve ikinci fıkranın çıkarılması konu-
isunda .görüşlerimi arz etmiştim. Muhterem Mec
lisimizin temayülünün de bu yönde olduğunu 
'ben şahsen müşalhade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya parlâmentolarında sataşmaya ceva

bın oturum sonunda verildiği 'gerekçesiyle de
ğerli Komisyon Başkanımız bu görüşün bir 
ağırlıik taşıdığını; fakat metne bu konunun 
-girmiş bulunduğunu ifade ettiler. Fakat, sözcü 
değerli Fuat Avcı arkadaşımız da katılmadık
larını ifade ettiler. Tabiî bu iki beyan arasın
daki, bir ölçüde, tezadı muhterem heyet mü-
şahade etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; dünya parlâmentola
rının şartlarıyle bizim parlâmentomuzun koşul
ları bu konuda ayrıdır. Bizde, herhangi bir üye 
arkadaşımız kürsüye çıkmakta, (herhangi bir 
surette bir üye arkadaşımıza, Hükümete, komis
yona ısataşalbilmektedir. Sataşılabilmektedir, tat
bikat hepimizin gözleri (önünde cereyan etmek
tedir. Cevabı, oturumun sonuna bırakacaksı
nız.. Değerli Köseoğlu, arkadaşım da biraz ev

vel ifade buyurdular, Parlâmento toplandığı 
zaman hakaret bahis konusu olmuşsa, (Meselâ, 
400 kişinin huzurunda almaktadır) sonuna bıra
kacağız. ıBazan Parlâmentomuzda muhtelif özü-
rü olan arkadaşlarımız Parlâmentodan ayrıl
maktadırlar ve oturumun sonunda bakarsınız 
ki, bazan 5 - 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi kalmakta
dır. E, 400 kişinin huzurunda Hakarete uğra
yacaksınız, 20 - 30 kişinin veya 5 - 10 kişinin, 
5 - 10 arkadaşımızın huzurunda kendinizi te
mize çıkarmak için söz alacaksınız. 

Bunun, ben şahsen birbirini götürücü mahi
yette olmadığı kanaatindeyim. 

Önergemize iltifat buyurulmasını ve bu fık
ranın metinden çıkarılmasını bilhassa istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, oylamadayız Sayın 

Avcı biliyorsunuz takrirler okundu. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI '(Denizli) — Sayın Başkan müsaade 
ederseniz.. 

BAŞKAN — Mümkün değil, mümkün değil. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Bir dakika cevap vermem 
için bahşediniz. 

BAŞKAN — Mümkün değil, İçtüzük müza
kere ediyoruz mümkün değil. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Komisyon sözcüsüyle Ko
misyon Başkanı arasında bir ayrılık bahis ko
nusu değildir. Açıklama için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şu anda söz mümkün değil 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Size 'de mümkün değil, katıldı
nız çünkü. 

Komisyon, önergeye katılmadığını ifade et
tiler. (Sayın Ekşi, önergesini izah 'etti. Bu öner
ge Sayın İmer, Sayın Turhan Özgüner'in de 
katılmaları suretiyle muamele görmektedir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın Komisyonun demek istediğini anlıyo
rum. Başka takrirler de okuduk, anlaşılan o 
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takrirlere iltifatımız alacaktır dedi iSayın Baş
kan, yanlış anlaşılıyor (kanısındayım. 

ISaym Buldanlı'nm önergesini okutuyorum. 
»(Muğla Milletvekili Ahmet 'Buldanlı'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — iSaym Buldanlı'nm, birleşimde 
bulunmadığı takdirde, üç oturum sonra da ce
vap verme ha'kkmm doğmasını istihdaf eden 
önergesine. Yani, hakarete uğradığı veya şah
siyatına taarruz edildiği anda birleşimde bulun
mamış ise, şekliyle bir takrirdir. Katılıyor mu
sunuz ? 

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

AHMET BULDANLI (Muğla) — »Sayın 
Başkan, izah edeyim, Komisyonun fikrini son
ra sorun. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Katılmıyoruz dedikten sonra hakkınız, bu

yurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhte
rem arkadaşlar; şimdi hu maddede Komisyon 
ve Hükümet her an burada hazır bulunduğu 
için oturumun sonunda dahi cevap verme hak
kını haizdir. İsterse iSaym Köseoğlu arkadaşı
mızın teklifi kabul edilir, Başkana inisiyatif ta
nınır. O takdirde Başkan insiyatifini kullana
rak cevap hakkını ister o anda kullanır, ister 
sonra kullanır. 

Fakat, bir milletvekili hasta ise, izinli ise, 
yurt dışında ise hu hakkı zayi oluyor. Ama her 
zaman cevap verebilir.. Nasıl cevap verebilir? 
Gündem harici getirir buraya; ama gündem 
haricinin de tatbiki izni Sayın Başkanlığın in-
s'iyatifine bağlıdır. Sayın Başkan gündemin yük
lü olduğunu bahane ederek ya hak tanımazsa. 
O takdirde, ithama uğramış, yani yapmadığı 
bir şeyi yapmış gibi, yaptığı bir şeyi yapma
mış gibi ithama uğramış, sataşma değil iftira
ya uğramış bir arkadaşı düşününüz. Bu arkadaş 
cevap halandan mahrum edilmiş olmuyor mu? 
İşte benim teklifim bu noksanı ortadan kaldı
rıyor. Yani, ıbugün bir ithama mâruz kalmış da 
cevap hakkını kullanamamışsa, üç birleşim son

ra, üç birleşim içinde cevap verme hakkını haiz 
olsun. 

Teklifim bundan ibaret efendim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — iSaym Buldanlı'nm teklifine 
Komisyon katılmamaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar.. Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Sayın Kâmil Şahinoğlu'nun önergesini tak
dim ediyorum. 

ı(Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU ISÖZOÜSÜ FUAT 

AVCI '(Denizli) — Bu önergeye katılıyoruz 
Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Bu önergeye katıldıklarını 
ifade ediyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Maddeyi oya arz etmeden evvel Başkanlığın 
Komisyondan bir açıklama istirhamı olacaktır. 

«Oturum» deyimi, müzakere edilen konu de
yimidir değil mi efendim? Çünkü, bir oturum
da birçok mevzular olabilir, bu mevzulardan 
birisi görüşüldüğü zaman bu sataşma Hükü
met, komisyon veya parlamentere yapılmış 
olabilir. Fakat oturumun sonu demek, gündem
de görüşülebilecek bütün hizmetlerin (görüşül
mesi ve saatin sona gelmesi hususudur. Konu
şulan konu mudur, ibu oturumdan maksat ? Baş
kanlığı tenvir bakımından onu Komisyondan 
istirham edeceğim, zapta geçmesi için. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI '(Adana) — Sayın Başkan, otu
rum İçtüzüğümüzde tarif edilmiştir. O tarif ne 
ise buradaiki maksat da odur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kapalı oturumlar : 
Madde 71. — 'Millet Meclisi Genel Kurulu, 

Başkanın veya bir bakanın veya bir siyasî par
ti grubunun yahut 15 milletvekilinin yazılı iste
mi üzerinde kapalı oturum yapabilir. 
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(Kapalı 'oturum önergesi verilince, kapalı 
oturumda Ibulunabilecek şahıslar dışında her
kes, toplantı salonundan çıkarılır. iSalon boşal
dıktan ısonra kapalı oturum önergesinin ıgerek-
çesi dinlenir. Bu (gerekçe Hükümet adına Baş
bakan veya bir bakan veya siyasî parti grubu 
sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi 
milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer 
imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. 
Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

lYukardaki fıkrada söz konusu görüşmelerin 
tutanakları Divan üyelerince 'tutulur. Ancak, 
Genel Kurul uygun ıgörürse, yeminli stenolar 
bu görevi yerine getirebilirler. 

(Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı 
kapalı oturumlarda (bulunabilirler; 

Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hak
kında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulun
ma hakkına sahibolanlar tarafından hiçbir açık
lama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak 
saklanır. 

Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep or
tadan kalkınca, Başkan, açık oturuma geçil
mesini teklif eder. Genel (Kurul işaret oyuyla 
karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde .-görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Buyurun Sayın İşgü
zar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kapalı oturumlarla ilgili 71 nci madde üze
rinde kişisel görüşlerimi kısaca arz etmek üze
re siöz aldım. 

Burada, Millet Meclisi Genel Kurulu, bil
hassa Başbakanın veya bir bakanın veya bir 
siyasî parti grubunun, yahut 15 milletvekilinin 
talebi üzerine kapalı oturum yapabileceğine 
dair bir madde yeralmış bulunmaktadır. 

Anayasamız siyasî parti gruplarını 10 mil
letvekilinden ibaret kabul etmiştir. Bu yönüyle 
düşünülürse, böyle kapalı oturumlar talebinin 
de hiç değilse 10 milletvekilinin imzası ile ya
pılabilmesinin tüzükte yeralması, tüzüğün ahen
gi bakımından yerinde olurdu. Tüzüğün bunu 
15 milletvekiline çıkarmış olması keyfiyeti, 
milletvekillerinin çeşitli konulardaki; yasama, 
denetleme görevlerini daha da çok zorlaştırır 
bir nitelik arz etmektedir. Esasında bu tüzük, 
milletvekillerinin faaliyetlerini ve Meclisin ça

lışmalarını düzenleyen konuları disipline eden 
bir kanundur. Böyle olmasına rağmen daimî 
şekilde milletvekillerini üçüncü, dördüncü plâ
na atmış, bir bakanın isteğini, bir Başbakanın 
yahutta bir siyasî parti grubunun isteğini mil
letvekillerinin isteğinin üstünde tutmuştur. Hal
buki, milletvekillerinin bunların üstünde olarak 
'ele alınması icabederdi. Çünkü, arz ettiğim gibi, 
bu iş parti işi değil, bu milletvekilleri ve par
lâmentonun işi idi. 

Kaldı ki, neden 15 milletvekilinin imzasını 
muhtevi bir önergeyle bu kapalı oturum iste
necektir? Zaten maddenin alt kısımlarında var, 
zamanınızı almamak için okumuyorum; esbabı 
mucibesi burada okunacaktır. Es'babı mucibesi 
okunduktan ve gerekli açıklama yapıldıktan 
sonra Genel Kurul gizli oturumun yapılmasına 
ya karar verecek veya vermeyecektir. Farzedin 
ki, çok önemli bir mesele vardır; dış münase
betlerle ilgili bir mesele vardır. Yıllardır Dışiş
leri Bakanlığı yapmış bir arkadaş bir milletve
kili olarak (burada oturmaktadır. İcabında böy
le kişilerin bile kapalı oturum isteyebilmesi, 
yasama meclisinde yeralaıı milletvekillerinin en 
önemli görevlerinden biri olarak telâkki edil
meliydi. Bunda biz bir mahzur görmüyoruz. 

Kaldı ki, reform niteliği taşıdığı iddia edi
len bu tüzük bu maddesiyle de milletvekilleri
nin haklarını kısıtlamaktadır. Milletvekillerinin 
devamına, Meclise ilgi duymasına karşı bu tü
züğün birçok sakıncalı maddeleri arasında bu 
maddede yeralaıı bu kısımda yine bunlara ör
nek gösterilecek bir şekildedir. 

Bu yönüyle bendeniz, siyasî parti grupları
nın 10 milletvekilinden teşekkül ettiğini kabul 
ettiğinize göre, hiç değilse, 10 milletvekili ka
palı oturum isteminde bulunabilmelidir. Bu ba
kımdan bendeniz söz aldım. Bunun 10 millet
vekili olarak düzeltilmesini teklif 'ediyorum ve 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN .— Buyurun Saym Kargılı. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
iBu madde üzerinde biraz önce konuşan sa

yın arkadşımm ortaya koyduğu görüşlere ka
tılmamak mümkün değildir. Bu İçtüzük deği
şikliği, dün de söyledim, amaç (olarak parla
menter faaliyeti grupların (hâkimiyetine almak 
istemekte veya çok sayıda imza topluluğu al
tında tutmak istemektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bizim burada, mil
letvekili seçildiğimiz anda yaptığımız bir yemin 
vardır. Burada biz gruplar adına yemin içme
dik. Bir milletin milletvekili olarak o yemini 
ederken milletin her meselesi üzerinde bütün 
varlığımızla duracağımıza, milletin her mese
lesine el atacağımıza, her meselesi üzerinde mil
let adına bütün varlığımızla çalışacağımıza söz 
verdik. Fakat bu İçtüzük bu maddesiyle oldu
ğu kadar daha ilerideki maddeleriyle ve geçmiş
teki maddeleriyle parlâmentoda bir gruplar hâ
kimiyeti kurmakta, parlamenterleri tek tek si
yasal faaliyetten ebediyen uzaklaştırmaktadır. 

Şimdi, parti grupları içerisinde herhangi bir 
arkadaş çok çalışmak isteyebilir. Ferden çalış
mak isteyebilir. Milletine, ben size şu meselede 
yardımcı oldum, şu sorununuzun halledilmesi 
için çalıştım, diye göğsünü kabartarak iftihar 
etmek isteyebilir. Millet hizmetinden kimseyi 
alıkoyamazsınız yani, yok böyle birşey.. 

Şimdi, bu madde ile, efendim, 15 kişi her
hangi bir konuda kapalı oturum isteyebilir, bir 
kişi isteyemez.. Hakikaten, biraz evvel arkada
şın da söylediği gibi, istem üzerine kapalı otu
rumun açılması, kapalı oturumun başlaması 
diye ıbirşey de yok. Genel Kurul nihayet bu 
istemi görüşecek, bir karara bağiayaacktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün böylesine ha
reketlerden zannediyorum ki, sıizlerin hepiniz 
şikâyetçi olmanız gerek. Bir parlâmentoda bir 
parlamenter denetim ve yasama görevlerinin en 
önemlilerinden bu İçtüzük değişikliğiyle uzak
laştırılmaktadır. Peki bundan sonra biz ne ya
pacağız? Yeri geldiği zaman söyleyeceğim, biraz 
evvel arkadaşlar söylediler; sanki Celâl Kar-
gılı'nm büyük bir fırsatını yakalamış gibi, 
efendim okumuyor da, bilmem ne yapmıyor da.. 
Her konuştuğum zabıtlarda var, ben kesin ve 
tutarlı olarak bu işlere 'meydan vermeyecek 
müeyyideler konulsun diyorum. Efendim disip
lin.. Zaten o disiplin cezaları vardı, fakat bura
da her şey oluyordu. Ben meselenin tam. ve ger
çek temel nedeniyle, varılması gerekli amacı 
üzerinde konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; biz milletvekili 
olarak ıbundan sonra ne yapacağız? Bu İçtüzük 
değişikliğinden sonra iSaym Başkana telgraf 
çekeceğim: Bir milletvekili olarak Parlâmento
da ne gibi görev yapacağımın, benim için han-

| gi çalışma sahalarının bulunduğunun bana te
bellüğ ettirilmesini istirham edeceğim. Bu tü
zük değişikliği gerçekleştikten sonra her üç 
ayda bir gidip ödenek almanın haricinde be
nim hiçbir görevi yapma ıolanağım kalmıyor. 

BAŞKAN — (Sayın Kargılı, bir dakikanız 
kaldı lütfen bağlayınız. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum ıSaym Başkanım. 

Ne olacak bundan sonra? Biz hepimiz gi
delim, grup yönetim kurulu üyelerini burada 
bırakalım, onlar istediği gibi yapsınlar. Bu, 
parlamenteri' oy verme makinasından başka hiç
bir hale getirmemektir. Eğer çok önemli bir me
sele yakalamışsam, bunu tek başıma kürsüye 
getirmeme fırsat vermiyorsanız siz, millet adı
na görev yapmak isteyen insanın görev yapma
masını istiyor ve görevine engel oluyorsunuz. 

I Dünyanın hiçbir Parlâmentosunda, hiçbir de
mokrasisinde bu İçtüzük teklifinde olduğu gibi 

I parlamenterin ferdî hayat hakkının bitirildiği 
duyulmamıştır, görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonun, arz 
ettiğim görüşler ışığında yeniden ele alması 
için bu maddeyi geri almasını temenni eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köscoğlu, buyu
runuz efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — .Sayın Kar
gılı ©ok ağır bir ithamda bulundu. Bu tüzük 
milletvekillerinin bütün haklarını zedeleyen ve 

I dünya parlâmentolarında bu tüzük kadar mil
letvekillerinin hak ve hürriyetlerini engelleyen 
bir tüzük yoktur şeklindeki ifadesi çok ağırdır, 
yanlıştır. Tersine; hu tüzük dünya parlâmen
to tüzükleri içinde milletvekillerine en çok gi
rişim hakkı veren bir tüzüktür. Tatbikat budur 
ve kendisinin bu Meclisteki faaliyetleriyle sa
bittir. Bugün Kargılı'nm, şu Mecliste yapmış 
olduğu çalışmaları, göstermiş olduğu faaliyet
leri, teklifleri bir araya getirirsek ciltleri dol
durur kitaplar hazırlamamız lâzımdır; tebrik 
ederiz kendilerini. Bu faaliyetlerini bu tüzük 
sayesinde tamamlamıştır; bu tüzük sayesinde 
konuşuypr, bu tüzük sayesinde hürriyetine ka
vuşmuştur. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Eski tüzüktü o 
I efendim!.. 
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TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Bu tü
züğün eski tüzüğe göre .değişen hiçbir tarafı da 
yoktur Sayın Kargılı. 

Şimdi bunu tespit ettikten sonra esas konu
ya geçeceğim1: Gizli oturum tabiri çok güzeldi, 
şimdi kapalı oturum şeklinde değiştirilmiş; bir 
itirazımız yok. ıFakat gizli oturumun bir mâ
nası, bir derinliği var. Gizli oturumlar parlâ
mento tarihlerinde çok nadir rastlanan hadi
selerdir; bizim parlâmentomuzda yakın tarihte 
bu toplantı ya iki veya üç defa olmuştur. Bütün 
parlâmento hayatımızda bunun sayısı mahdut
tur. O kadar önemli bir olay vukübulacak ki, 
gizli oturum istenecektir. Bunun için bir ağır
lığının olması şartı vardır. Elbetteki burada 
bir hudut koymak zorunluğu vardır. Gizli otu
rum, yalnız memleket içinde değil dünya çapın
da önemi olan bir hadisedir. Bir milletvekilinin, 
iki milletvekilinin !bu istemesi bir hak şeklinde 
görülmesin; doğru değildir, elbetteki buna bir 
ağırlık vermek lâzımdır. Sayın İşgüzar, siyasî 
parti gruplarının sayısı on olarak tespit edil
miştir, on kişilik siyasî parti grubu 'gizli otu
rum talep hakkını neden kullanmasın şeklinde 
bir fikri müdafaa ettiler. Bu fikirde bir ağırlık 
olmakla beraber, şunu arz etmeme müsaadele
rini rica edeyim: Bir siyasî partinin de on ki
şilik topluluğun dışında memleket sathında bir 
ağırlığı vardır, bir gruptur, bir siyasî partidir, 
bir mesuliyeti vardır. Sonra bir grubun on kişi
den müteşekkil olması nadir ahvale attir. Onun 
için 15 kişinin teklif edebilmesi yolundaki ra
kam çok yerindedir. Gizli oturum teklifleri 
ağırlık taşır, memleket sathında, dünya çapın
da bütün gözleri bu noktaya çevirir. O bakım
dan madde çok yerindedir, ağırlığı vardır. 

Saygılar sunarım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkanım Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, Komisyon sözcü
sü olarak buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — ıSaym Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

71 nei madde üzerinde Komisyon olarak 
bâzı hususları muhterem heyetinize ifade et
mekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Sayın Kaılgılı'ya Komisyon olarak cevap 
vermek istemiyorum. Esasen, Komisyonun his
siyatına ıSaym Köseoğlu tercüman olmuştur; 
kendisine teşekkür ederiz. 

Muhterem mille'tvehilleri; Meclis müzakere
lerinin aleniyeti esas, gizliliği istisnadır. Malû
munuz olduğu üzere, istisna ne kadar az tat
bik edilirse, esas, prensibolarak muhafaza edil
miş olur. 'Sayın işgüzar ve Sayın Kargılı'nm 
ifade ettikleri şekilde, 'gizlilik önergesini her 
milletvekilinin veya üç - beş milletvekilinin bir
leşerek Meclise takdim ettiklerini düşünelim ve 
Yüce Meclis de buna iltifat etmiş -olsun. Bu defa, 
biraz evvel izah ettiğim prensip ve istisna, 
kanaatimce yer değiştirmiş olacaktır. İstisnalar 
esas prensip halini alacak, yani aleniyet mese
lesi istisna haline dönme imkânını bulacaktır. 
Hukukta böyle Ibir kaide bahis mevzuu ve ka
bili müdafaa değildir. 

Kaldı ki, yeni tedvin edilen bir husus da 
değildir: 1920 yılından bugüne kadar tatbik gö
ren Dahili Nizamnamemizin 96 ncı maddesinin 
birinci fıkrası da yine 15 milletvekili tarafından 
imzalanmakla kapalı oturumun bir önergeyle 
istenebileceğini âmirdir. 

Diğer taraftan, teklifin 73 ncü maddesi 
tetkik -edilecek olursa görülecektir ki, teklifi 
yapan arkadaşlarımız 45 milletvekilinin imza
sını öngörmüşlerdir. Komisyon -olarak biz bu 45 
sayısını fazla bulduk ve eski Darhili Nizamna
medeki 15 rakamının muhafazasında bugünün 
şartları bakımından fayda mülâhaza ettik. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
ruz. 

(Saygılar sunarım. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Söz istiyorum 
İSaym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kargılı. 

CELÂL KABGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

ISaym Talât Köseoğlu ve sayın Komisyon 
sözcüsü arkadaşımızın görüşlerinden sonra bir 
'hususu belirtmek istiyorum: Bu «ağırlık» keli
mesi, «her milletvekili verir» kelimesi, 15 ki
şiye çıkarırsak bu işyerinde olur /hususu, zaten 
eski Tüzükte de 15 kişiydi, şimdi biz onu aynı 
seviyede tutuyoruz şeklindeki mütalâalara şöy
lece cevap vermek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, ben şunu anlamı
yorum; biz bunu milletvekillerinin şahsına bıra
kırsak bu hususu istismar eder.. Milletvekilinin 
şahsına bırakırsak istismar eder dediğin husus, 
belki senin milletvekilliğini istismar etmendir. 
Yani, herhangi bir milletveklinin Iherhangi bir 
çalışmasının, çabasının istismar mı çalışma mı 
olduğuna siz mi karar vereceksiniz, millet ini 
karar verecek? Ben bunu anlayamıyorum. Tü
züğün başından beri söylenen şey, efendim bu
nu böyle Ibırakırsak şöyle olur, bu tür faali
yetler görüyorsunuz bilmem ne oluyor gibi söz
ler. Bu Parlâmentoda, iki devre, üç devre, bil
mem kaç devre milletvekili seçilmiş de yemin 
etmenin haricinde hiçbir siyasal görev yapma
mış insanlara biz kalkıp milleti istismar edi
yorsunuz, görevinizi istismar ediyorsunuz di-
yormuyuz ? Ha, diyeceğimiz zaman var, o ayrı. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bunu bir mil
letvekilinin şahsına 'bırakırsak suiistimal edi
lir. Dünyanın hiçbir parlâmentosunda millet
vekilinin faaliyeti başka bir milletvekilinin ka
rarma 'bağlı olarak yargıya bağlanamaz, pren
siplere bağlanamaz. Defalarca bu kürsülerden 
misaller verdim. İleri demokrasilerde, köklü 
yerleşmiş demokrasilerde öyle milletvekilleri 
öyle 'hareketler yapmışlardır ki, prensipler onun 
için kalkmamıştır. 18 yaşında seçilme hakkı 
vermiştir. 18 yaşındaki adam çok acaip ibir ha
reket yapabilir. Yapmıştır da dünya parlâmen
tolarında. Ama, o parlâmentolarda gelip kür
süye, biz 18 yaşma seçilme hakkı verirsek, işte 
görüyorsunuz halimiz bu olur eleyip, ikinci gün 
18 yaşından seçilme hakkını almaya kalkma
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; her zaman söylüyo
rum, burada bir senatör tutmuştur, yüz kara-
sıdır bu, millet için, kaçakçılıktan Fransa'da 
halen mahkûmdur. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı maddeyle ne alâ
kası var. Gizli oturumla ne alâkası var bunun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Aylığını 
alıyor. Var efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim. Madde üzerinde 
görüşüyorsunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Senatör 
olarak aylığını alıyor, senatör olarak aylığını 
alıyor. 

BAŞKAN — Canım, Meclisimizle bunun ne 
alâkası var? Başka bir meclisin sayın üyesinin 
ne işi var burada ? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — E., siz di
yebiliyor musunuz bunun aylığını vermem. Ha. 
kanun var. 

Şimdi arkadaşlar, «herhangi bir meseleyi biz 
tek başına bir milletvekiline (bırakırsak bu öy
le önemini kaybeder, ama 15 kişiye verirsek bu 
ağırlık kazanır, deniyor. 

Benim baştan beri karşı geldiğim bir husus 
var. Gensoru önergesi vermek tek kişinindi 
10 kişiye aldınız. Genel görüşmeyi 10 kişiye, 
meclis araştırmasını 10 kişiye, hattâ hattâ de
ğişikliği kabul edilen bir madde ile bir millet
vekilinin tüm faaliyetlerinin işleme tabi tutul
maması gibi bir durum kabul ettiniz. Bu va
kıa, değişen madde şöyle diyor: «Gelen evraka 
girecekler ve girmeyecekler ayrılacak.» Bir mil
letvekilin bütün faaliyetlerini hiçbir işleme tabi 
tutmayacak bir olanak sağladınız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Ben milletvekillerinin 15 milletvekilin yap
tığı hareket ağırdır, bir milletvekilinin yaptığı 
hareket hafiftir diye, kürsüde bu nedene daya
nılarak madde değişikliklerini savunmanın, bu 
Parlamenter faaliyet içerisindeki tartışmalara 
pek yakıştığı kanaatinde değilim. iSiz fou İçtü
zük değişiklikleriyle, tekrar ediyorum bunu, 
milletvekillerine tek başlarına ebediyen çalışa
mama, hiçbir işi dile getirememe olanaklarını 
sağlıyorsunuz. 

Şimdi ben dünyanın en önemli bir mesele
sinde, hiç kimsenin yakalamadığı bir meselede 
aylarca, yıllarca çalışmışım, siz oturmuşsunuz 
ben çalışmışım ve bu meseleyi getirmişim. O da 
millî, büyük bir mesele, bir sene çalışmışım, iki 
sene çalışmışım, araştırma yapmışım. Getirdi
ğim meseleyi tek başıma Yüce Milletin kürsü
süne getiremeyeceğim, illâ benim yanıma 15 
tane daha.. 

BAŞKAN — ıSüreniz dolmuştur tek kelime 
ile bağlayınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanın uyarısına uyarak bu konuda yüreğimde 
çok söylenecek söz var, ama söylediklerimle, ki 
söylemeye imkânım yok, zamanım yok, iktifa 
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ediyorum ve tekrar ediyorum ki, sayın Komis
yonun bu maddeyi geri alarak bu konuştuğum 
fikirler paralelinde düzeltmesini temenni ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 

efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük kanun tasarısının 71 nci maddesi
nin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesin arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 71. — (İlk fıkra) Millet Meclisi 
Genel Kurulu Başbakanın veya ıbir (bakanın 
veya bir siyasî parti grubunun yahut milletve
kilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum ya
pabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AYCİ (Denizli) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Takriri oy

larınıza arz ediyorum. Kabul 'buyuranlar.. Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi 'Oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapalı oturum tutanakları : 
Madde 72. — Kapalı oturum tutanakları

nın 'birleştirilmesinden sonra kapalı bir oturum 
akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özet
le birlikte tutanak ıbir zarfa konarak hazır bu
lunan divan üyeleri tarafından Ihemen mumla 
mühürlenir ve Meelis arşivine verilir. 

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, ka
palı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtik
ten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce 
veya sonra yayımlanması hususunda Genel Ku
rul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret 
oyuyla karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. 

TALÂT KÖiSEOĞLU (Hatay) — Burada bir 
husus var (Sayın Başkan oturduğum yerden bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — (Sorunuz mu var efendim? 
TALÂT KÖiSEOĞLU (Hatay) — Hayır soru 

değil efendim, tavzihtir. Bir tarafta kapalı 
oturumdan bahsediliyor, bir tarafta gizli otu
rumdan. O gizliyi de kapalı yapsak. 
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BAŞKAN — Biz öyle okuduk. Kapalı bir 
oturum, öyle mi efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Redakte etmek lâzım çünkü 
kapalı deyimi kullanıldı. Tekrar o şekliyle oku
tuyorum. 

(Madde değişik şekliyle tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde .görüşmek iste

yen sayın milletvekili yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmelerin yeterliği : 
Madde 73. — Görüşüler asıl konu hakkın

da altı kişi konuşmadan yeterlik önergesi üze
rinde işlem yapılmaz. 

Her halde grup sözcüleri dışında en az iki 
milletvekili konuşmuş olmalıdır. . 

Yeterlik önergesinin okunmasından sonra 
yeterlik aleyhinde konuşmak isteyen bir kişi
ye söz verilir. Bu konuşma, beş dakikayı ge
çemez. Genel Kurul, yeterliğe işaretle oylama 
suretiyle karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, 73 ncü mad
de üzerinde verilmiş önergeler varsa, bu öner
gelerin Komisyonumuza tevdiini ve maddenin 
müzakeresinin tehirini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Önerge yofktur, maddenin tehi
ri Komisyonca talep edilmektedir. Tehi
ri hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
73 ncü maddenin müzakeresi tehir edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kanunlann yapılması 

Kanun tasarıları ve komisyonlara havale : 
Madde 74. — Hükümetçe hazırlanan kanun 

tasarıları bütün Bakanlarca imzalanmış olarak 
ve gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına 
sunulur. 

Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hak
kında bilgiler, kaldırılması veya eklenmesi is
tenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kal
dırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli 
görüldüğü açıkça gösterilmek lâzımdır. 
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Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara 
doğrudan doğruya havale eder ve bunu 'Tutanak 
Dergisine ve ilân tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye ıbir milletvekili itiraz etmek is
terse oturumun başında ısöz alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun teklifleri : 
Madde 75. — Milletvekillerince verilen ka

nun tekliflerinde bir veya daha çok imza bulu
nabilir. 

Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte 
başkanlığa verilir. 

Şartlarına uymayan teklifleri, sahiplerine ta
mamlatmak, ilgili komisyonların hakkıdır. 

Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara 
doğrudan doğruya havale edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Sayın Ekşi, soru mu efendim ? " 

Buyurun İSaym Ekşi. 
MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Sayın Başka

nım; «Şartlarına uymayan teklifleri, sahipleri
ne tamamlatmak, ilgili komisyonların hakkı
dır» denmektedir. Bu, «Şartlarına uymayan» 
tâbirin'den Komisyon ne anlamaktadır? Lütfe
der açıklarlarsa memnun kalırım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, mad
dede gerekçe ve metin olarak belirtilmesi lüzu
mu gösterilmiştir. Gerekçesi olmayan teklif ve 
tasarıları tamamlatmak üzere geri vermek ma
nasınadır bu. îmza noksanlığı da buna dahildir. 

BAŞKAN — Buyurun İSaym Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görşüknekte olan 75 nci maddenin son fık
rası; «Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyon
lara doğrudan doğruya havale edilir»' sözünü 
kullanmaktadır. 

Dün tartıştığımız ve üzerinde hassasiyetle 
durduğum bir konunun bu madde ile nasıl bağ
daştırılacağını izah etmeleri için komisyona bir 
fırsat sağlayacağım, belki unuttukları bir hu
sus vardır. Bir milletvekilinin çalışmasını ebe
diyen engellemiek için onu buraya da rapdetsin-
ler de bu iş tamamen bitsin. 

Muhterem arkadaşlar, dün tartışmasını yap
tığımız 52 nci maddeyi aynen okuyorum : «Baş
kanlığa gelen kanun tasarı ve teklifleri, resmî 
tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel 
görüşme, Meclis araştırması ve gensoru önerge
leri, gelen kâğıtlar listesinde yayınlanır. Bun
lardan Genel Kurula sevkedilenler bu listede 
belirtilir.» 

Demek ki, Genel Kurula sevkedilmeyecek 
hususlar ayrıca belirtildi o maddede. Gelen kâ
ğıtta, Genel Kurula sevkedilmeyenler de belir
tilecek. Burada, «Kanun teklifleri, Başkanlık
ça komisyonlara doğrudan doğruya havale edi
lir» sözü var. Demek ki, bu madde ile bir ka
nun teklifinin komisyona havale edilmesi, işlem 
görmesi demek; Genel Kurulun otomatikman 
malı olması demektir. Çünkü ibir ımiilletvekili 45 
gün dolduğu takdirde komisyona hiç görüşül
mesi yapılmamış bir teklifinin Genel Kurul 
gündemine alınmasını isteyebilir. Yani bir tek
lif komisyona gittiği takdirde otomatikman Ge
nel Kurulun malı olmuş demektir. Çünkü 45 
gün geçtiği takdirde Genel Kurula her an iste
me hakkı doğuyor. Şimdi o madde ile Genel 
Kurula sevkedilmemıek gibi bir durum var ve 
hangi merciin ne nedenle, ne amaçla, neye da
yanarak bunu yaptığı meçhul. Bu tarihî bir 
madde olarak kalacak. Benim söylediğimi Sa
yın Kubilay î.m>er önergeısi ile açıklığa kavuş
turdu. Yani Meclis araştırması vereceksiniz, ge
nel görüşme vereceksiniz, gelen kâğıda girme
diği takdirde Genel Kurula gitmeyecek. Kanun 
teklifi vereceksiniz, gelen kâğıda girmediği 
takdirde Genel Kurula inme imkânını kaybede
cek. 52 nci madde ile böyle olacak. 

Burada bir hak kazanıyoruz biz. Bunu açık
lığa kavuşturmamız lâzım. 52 nci »maddede • 
«Bunlardan Genel Kurula sevkedilenler bu lis
tede belirtilir» deniyor. Burada 75 nci madde
nin son fıkrasında aynen; «Kanun teklifleri, 
Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya 
havale edilir» deniyor. Bir madde ile kanun tek
liflerinin Genel Kurula gitmesini önlüyorsunuz, 
öbür madde ile de «kanun teklifleri, - komis
yonlardan falan bahsetmiyor - Başkanlıkça ko
misyonlara doğrudan doğruya havale edilir»1 

deniyor. Tabiî bunu yaparken o maddeyi düşün
memişsiniz. 

Şimdi, sayın komisyonun bu hususu açıklığa 
kavuşturmasında yarar vardır, O maddeyi de 
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buraya koysun ki, resmen tescil edilsin. Genel 
Kurula sevke'dilnneyen kanunların olabileceği ve 
gelen kâğıda girmeyen tekliflerin. Genel Kuru
la, komisyonlara havale edilemeyeceği buna 
göre belirtilmelidir. Yoksa size söyleyeyim; bu
na dayanarak kanun tekliflerimin hepsi komis
yona gitmek mecburiyetinde. Yani benini için 
bu kanun tekliflerimin komisyona gitmesi ön
lenmek isteniyorsa, (ben burada zabıtlara geç
sin diye hatırlatıyorum. Çünkü yarın zabıtlara 
da dayanarak konuşacağım.) Beni bu tür engel
lemede bir unutkanlık olmuş, ya bu ımadde ile 
öbürü değiştirilsin; ya da bu maddenin izahı ya
pı] sın, denmesin. 

Burada diyeceksiniz ki, her kanun teklifi 
komisyona gider. Ben bu hakka dayanarak hiç
bir kanun teklifimin - buradaki zabıtlara da 
dayanarak - komisyona gitmesine engel olun
masına müsaade etmem. 

TALÂT KÖSEÖĞLU (Hatay) — Mümkün 
değil. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — İlerideki 
tatbikatlarda göreceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun ISaym Daut. 

MU1STAFA ORHAN BAHT (Manisa) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

ıSaym Kargılı İçtüzüğün 52 ııci maddesinde 
de, 75 nci maddesinde de aynı şeyleri ifade bu
yurdular. 

Eğer bu İçtüzüğün çıkmasını istiyorsak, bek
çi döğme niyetinde değil, üzüm yeme niyetinde 
olmamızı ben kendisinden hassaten rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; simidi 52 nci mad
deye bir göz atalım. Bütün arkadaşlarımın ta
kılmış oldukları husus; «Gelen kâğıtlar listesin
de Genel Kurula sevkedildiği 'belirtilmeyen hiç
bir konu gündemde yer alamaz» deniyor. Ta
kıldığımız konu budur ve (milyonda bir ihtimal
le de olsa, bâzı meselelerde Meclis Başkanının 
hüsnüniyet'siz hareket edebileceği endişesi doğ
duğu belirtilmektedir. Halbuki bu cümlenin 
ifade 'ettiği mâna - benim anladığıma göre -
gelen kâğıtlar listesinde neşredilmeyen tasarı, 
teklif gibi şeylerin gündemde yer almamasıdır. 
Eski tüzüğe göre gündem, oturumdan evvel da
ğıtılmaktaydı. Yeni tüzükte nasıl çıkacak bil
miyorum. «24 saat» kaydı konmuş; ama onun 

öyle çıkacağına kani değilim. Çünkü çalışma 
günleri, Salı, Çarşamba, Perşembe olduğuna 
göre 24 saat evvelden gündem hazırlamak müm
kün değildir. Tahmin ediyorum ki, Umumî He
yetin temayülü de o yönde olacaktır ve gerçek 
de öyle olması iktiza eder. 24 saat müddet kal
dırılacak, «Oturumdan evvel gündem: basılır ve 
dağıtılır» diye metinde yer alacaktır. Muhterem 
Komisyon ne düşünür bilmiyorum; ama tema
yül budur her halde. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple şimdi 
şu konuştuğumuz, görüştüğümüz 75 nci madde 
üzerinde hâlâ endişeler izhar etmek verilen ta
sarıların, tekliflerin, araştırmaların, genel gö
rüşmelerin belli prosedür içinde sevkedilnneye-
ceğini ve bunların ihmale uğramayacağı şeklin
de zapta geçilerek ileride haklılığının ispatı 
gayreti içine girmenin yersiz olduğunu ve bir 
nevi bu içtüzük çalışmalarını geciktirmekten 
başka bir şey ifade etmeyeceğini belirtir, muh
terem arkadaşlarımın beni biraz daha anlayış
la karşılamalarını ve bu içtüzüğün bu kısa za
man zarfında olumlu fikirlerle; fakat 'engelle
me imkânından mahrum olarak, yahut düşünce
lerinden azade olarak çıkmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Madde 'üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın üye?.. Yok. Takr i r i . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz (ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geri alma vo benimseme : 
Madde 76. — Hükümet veya teklif sahibi ve

rilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündcıme 
alınmadan evvel Genel Kurula bilgi vermek şar
tı yi e geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun teklifle
rini diğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine 
alırlarsa görüşmeye devam olunur. 

Bu tasarı ve teklifler gündeme aılınmışlarsa 
geri alınmaları için Genel Kurulun karar ver
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye1?.. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın im er, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTÎ GRUBU ADINA 
KUBlLAY İMER (Konya) — iSaym Başkan 
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muhterem milletvekilleri; Demokratik Parti 
Grubu olarak 76 ncı ımiadde üzerinde bir açık
lamanın zaruretini ifade etmek isteriz. 

1 nci fıkrada; «Hükümet veya teklif sahibi 
verilen kanun tasarısı veya tekliflerini günde-
,mıe alınmadan evvel Genel Kurula bilgi vermek 
şartıyle geri alabilir» hükm'ü bulunmaktadır. 

Bu içtüzük teklifinin 99 ncu maddesine te-
kabbül etmektedir. Şimdi teklifte bu husus da
ha sarih ifade edilmişken, burada bir kısaltma 
cihetine gidilmiş. Yani, teklif ile tasan; teklif, 
parlamenterler tarafından, tasarı ise, Hükümet 
tarafından getirilen bir te'klif şeklidir. Böylece 
birbirinden ayrılıyor. 

Şimdi burada mevzuu kısaltmak yönüyle 
«Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun ta
sarısı veya tekliflerini gündeme alınmadan ev-
Â el Genel Kurula bilgi vermek şartı ile geri ala
bilir»' ifadesinde, hükümet kendi tasarısını geri 
alabilir, teklif sahipleri de tekliflerini geri ala
bilir, şekliyle ele akmak gerektiği burada bir 
açıklığa 'kavuşturulmalıdır. Çün'kü, ayrı ayrı 
tedvin edilme durumuna gidilmemiş. Bu yönde 
belki anlaşılma bakımından bâzı tereddütler 
doğabilir. Bu yönü ile "biz hükümetin teklifle 
ilgili olduğunu ve teklifini geri alabileceği 
noktasını tasarı sahibi olarak hükümetin bu 
yolda yapabileceğini, teklif sahibi olarak da, 
milletvekili veya milletvekillerinin bunu yine 
bilgi vermek şartı ile gündeme alınmadan ev
vel geri alabilecekleri no'ktası şeklinde tefsir 
ediyoruz ve bu yönde tatbikatın yapılabileceği 
kanaati içerisindeyiz. 

Diğer tarafı ile getirilen 2 nci fıkra, bir 
önergenin Mecliste görüşülmesi meselesindeki 
sistemi benimsenmiştir. Burada da; «Teklifler 
veya tasarılar bir îüye tarafından veya komis
yon tarafından üzerlerine alınırsa görüşmeye 
devam olunur» diyor. 

Burada da bir hususu iyice bilmek lâzım. 
Hükümet vazgeçtiği takdirde, bir üye bunu 
tekabbül ettimi, hükümet tasarısı da Mecliste 
kalıyor demek. Bu durumda görüşmeye devam 
ediliyor mânası çıkıyor. Bunun bir sarahate ka
vuşturulması lâzım. 

Şimdi kanun teklifi sahibinirikini önergeye 
benzeterek, şu kadar ki ; ı«Bu tasarı veya ka
nun tekliflerini diğer bir üye veya esas komis
yon üzerlerine alırlarsa görüşmeye devam olu
nur.» 

Şimdi teklif mevzuunda, milletvekilinin ver
diğinde mesele yok. Hükümetin getirdiğinde ko
misyon üzerine alırsa yine mesele yok, yani bu
rada hükümetin getirdiği tasarıyı komisyon 
'üzerine almaz da, bir ımlilletvekili de üzerine ala
bilir hükmü getirilmek istenilmiş olsa gerek. 

Bu bakımdan, maddenin taşıdığı mâna, ve
rilen bir teklif ister hükümetten, ister milletve
killerinden gelmiş olsun, ister tasarı ismini al
sın, ister teklif ismini alsın, bunun milletvekil
leri ve komisyon tarafından tekabbül edilebile
ceği meselesi ortaya çıkıyor. Bu da yarın tatbi
katta birtakım anlaşmazlıklara sebebiyet vere
bilir, bunu tashih için burada söz almış bulun
maktayım. Yani, bu metne ve fıkraya yarın 
hükümet bir tasarısını Meclisten çekmek iste
diği zaman, bir milletvekili bunu tekabbül et
tiği takdirde çekemeyecek demektir. 

3 neti fıkra şu; «Bu tasarı ve teklifler g'ün
deme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel 
Kurulun karar vermesi gerekir» Bu da, mesele 
ve mevzuu birta'kım yollardan geçmiş ve Ge
nel Kurula artık maledilmiş ve orada görüşül
me durumu içerisindedir ve gündeme de alın
mış durumdadır. Elbette bir mevzuun gündeme 
girmesi veya çıkması meselesinde Genel Kuru
lun söz sahibi olması gere'kir. Milletvekilleri 
dahi bir mevzuu, bir tasarıyı veya teklifi te
kabbül etme durumunda olduğuna göre, gün
deme giren bir mevzuda Genel Kurulun bu
nun (gündemden çekilmesi yolundaki bir teklif
te karar almasını elbette haklı kılacaktır. 

Biz burada da geri almada yine 2 nci fıkra
nın hükmünün yani, ister tasarı olsun, iıster 
kanun teklifi olsun bunların geri alınmaları 
na yine aynı statü içerisinde Genel Kurulun 
kararma bağlıdır, şekli içerisinde alıyoruz. Bu 
.madde bu şe'kliyle geçtiği takdirde, biraz evvel 
arz etmiş olduğum ve bu maddenin 3 ncü fık
rasında yer alan hususların bundan sonraki 
tatbikata, bundan evvelki tatbikattan biraz da
ha değişik bir şekilde devam edileceğini orta 
yere koymaktadır. 

Bu madde üzerindeki görüşlerimiz, madde 
bu şekilde geçmiş olduğu ta'kdirde, bu yolda 
olacaktır. Bu suretle madde üzerindeki görüşle
rimizi arz etmiş olarak hepinize saygılarımızı 
sunarım. 

_ 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 
AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade eder 
anıisiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — 76 ncı maddenin, gerek 1 nci 
fıkrasında bir redaksiyona ihtiyaç duyduğu
muzdan, gerekse Sayın traer'in Toiraz evvel ifa
de ettiği hususları komisyonca yeniden müzake
re edebilme bakımından; müzakeresinin tehiri
ni istirham ediyoruz, 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — önergeleri
miz de var. 

BAŞKAN — Başkanlığa verin. 
Sayın Komisyon sözcüsü 76 ncı madde üze

rinde yapılan müzakerenin ertelenmesini talep 
etmektedir. Önergeler varsa onları da istemek
tedir. 

Müzakerenin ertelenmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Reddedilen ve benimsenmeyen kanun tasarı 
ve tekliflerinin yeniden veril emeni esi : 

Madde 77. — Anayasanın 92 nci maddesi ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklif
leri, ret tarihinden iti-b atfen bir yıl geçmedikçe 
Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde 
yeniden verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Ekşi. 

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

77 nci madde ile bir tasarı veya teklifin bir 
yıl içinde verilmesi halinde ve bunun Millet 
Meclisince reddedilmesi durumu bahis konusu 
olduğu takdirde yeniden aynı mahiyette bir 
teklif veya tasarının Millet Meclisine getirile
memesi hususu bence ve kanaatimce bir ölçüde 
yasama görevini tahdit etmek mânasına alına
bilir kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; bir milletvekili veya 
Hükümet, teklif veya tasarısını Millet Meclisine 
getirir, bu sonuçlandırılır ve ret ile neticelene
bilir. Fakat, sosyal hâdiseler öylesine gelişebi
lir ki, bu hâdisenin yeniden Millet Meclisine, 
aynı sene içerisinde getirilmesi mecburiyeti or
taya çıkabilir. Bu maddeyi bu şekliyle getirdi
ğimiz takdirde, bu hadisenin yeniden Millet 
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Meclisine getirilme imkânı ortadan kalkacak 
demektir. Ben salisen bu maddenin metinden 
çıkarılması ve böylece milletvekiline veya Hükü
mete aynı mahiyette bir konunun yeniden Mec
lise getirilme imkânının bahsedilmesini öneriyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın İşgüzar, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım. İçtüzüğün 77 nci 
maddesi ile getirilen, reddedilen ve benimsen
meyen kanun tasarısı ve tekliflerinin yeniden 
bir sene geçmeden Meclise getirilemeyeceğine 
mütedair bu maddenin yerinde olmadığı kana
atindeyim. Çünkü, biz burada bâzı kanun ta
sarı 1 arının hazı rlıki arını yaptık, komisyonlara 
gönderdik. Bu komisyonlar biziın veya bâzı 
milletvekili arkadaşların bâzı konularla ilgili 
kanun tekliflerini reddettiği halde, o kanun tek
lifleri bir başka şahıslar veya gruplar tarafın
dan ele alınmak suretiyle nüans -farkı denecek 
derecede değişiklik de olmadan Yüce Meclise 
getirilmiş ve bu kanun tasarıları kabul edilerek 
kesinleşmişti!'. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum : Bu şe
kilde bir madde koyarsak o takdirde siyasî- te
mayüllere -göre bile bâzı kanun tasarılarının 
reddedilebileceği, zaman bakımından bu konu
nun istismar edilebileceği düşüncesiyle bu mad
denin metinden çıkarılması lâzımdır. Çünkü, 
eğer öyle olmamış olsaydı, yarın yine tatbikatta 
göreceğiz, bâzı milletvekillerinin getirdikleri ka
nun teklifleri komisyonda reddedilecek, o me
sele sonradan grup tarafından ele alınacak, 
grubun malı olarak Meclisten çıkarılacaktır. 
Halbuki, o milletvekili kendi teklifinde reddedi
len hususları, cemiyetteki değişen ekonomik, 
sosyal hadiselere göre yeniden değerlendirmek 
ve ele almak istediği takdirde, bu madde onun 
karşısına çıkacak ve o milletvekili arkadaşımız 
gerçekten cemiyetin ihtiyacına cevap verecek 
olan bir kanun tasarısını tekrar Yüce Meclise 
getirme imkânını bulamayacaktır. 

Bu yönüyle biz bu maddenin metinden çıka
rılmasını istiyoruz. Çünkü, şayet böyle bir 
mahzur varsa, esasında komisyonlar her geti
rilen kanun tasarısını ve tekliflerini incelemek 
suretiyle karara varacağına göre, zaten redde
dilen bir mesele varsa, kendiliğinden Genel 



M. Meclisi B : 19 13 . 12 . 1972 O : 2 

Kurula gelmeyecektir. Ama, böyle bir madde
ye cevaz verildiği takdirde, bu madde benim 
şahsî kanaatime göre, siyasî mülâhazalarla istis
mar edilebilecektir. Bu yönüyle de İçtüzüğün 
içersinde yer alan sakıncalı olduğuna inandığım 
bu maddenin çıkarılması yerinde olacaktır. Bu 
bakımdan bendeniz de bir teklifte bulunaca
ğım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. 77 nci maddenin ge
rekli olduğu ve isabetli olduğu kanısında bulun
duğumu söylemekle söze başlayacağım. 

Şimdi arkadaşlarım, bir seçim yapılmış, 
Türk milletinin seçmeni rey beyan ederek bir 
Yüce Meclis meydana getirmiş.. Bu Yüce Mec
listen şüphesiz bir teklif ya da tasarı geçmiş, 
reddedilmiş ise artık bu dönemin milletvekiline, 
seçimle gelmiş bu kurula tekrar temcit pilavı 
gibi, aynı kanun teklif, ya da tasarısını getirme
nin millete ne yarar kazandıracağını münakaşa 
etmek lâzımdır. Reyini beyan etmiş bir kurulun 
tekrar aynı reyin aksine karar veremeyeceği, 
uzun tartışma yapmaya gerek yok, ortadadır; 
reyini beyan etmiş, reddedilmiş. Kanun redde
dilmiş olduğuna göre, aynı kurula; «Hayır, 
bunu kabul edeceksin», gibi bir zorlama yap
manın gereği yok. Aynı kararı yine verecek 
olmasına rağmen bunu tekrar getirmek, şüphe
siz Meclisi gereksiz oyalamaktan başka bir 
anlam taşımaz. Ama bu Yüce Kurulun bu ka
rarma rağmen kamuoyu bu reddedilen kanunu 
istiyormu, bir seçim geçer, o seçimle o kanun 
millet yararına görülüyorsa, o kanunu çıkara
cak bir heyet gelir buraya. Kamu oyu, reyi 
ile o kanunu Yüce Meclisten çıkaracak bir he
yet getirir. O halde aynı seçim döneminde red
dedilmiş olan bir teklif ya da tasarının yeniden 
münakaşasının yarar sağlamayacağı ve seçimle 
gelmiş heyet reyini beyan etmiş olduğuna göre, 
ondan sonraki heyetler şüphesiz bunu yeniden 
getirebilir. Buna karşışamayız, çünkü millet 
reyini öyle vermiş, yeni heyet reyini istediği gi
bi kullanablir. 

Buradaki «bir yıl» da gereksiz. Bir seçim 
döneminde reddedilmiş tasarı veya teklifin ye
niden getirilmesini men edici bir şekilde tedvin 

edilmesinde isabet vardı. Ancak esprisine ay
nen iştirak ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Ku-
bilay İmer. 

D. P. GRUBU ADINA KUBİLAY İMER 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri. Aslında bu madde Meclisin ve komis
yonların ayrıca kanun teklif ve tasarılarının bir 
ciddiyet içerisinde ele alınıp çalışılmasını sağ
lamak için getirilmiştir. Burada bir maddî ha
taya işaret edeceğim: Bu teklifte olsun, komis
yon değiştirisinde olsun, tek başına yazılırken 
reddedilmiş kelimesi «ret» olarak yazılmıştır, 
«red» olması lâzımdır, aslında da böyle yazılır; 
düzeltilmesini istirham edeceğiz. 

Yalnız bir hususu burada gözönünde bulun
durmak gerekeceği kanaatindeyim. Biliyorsu
nuz, bazen bir maddelik asıl, ikincisi yürürlük 
tarihi, üçüncüsü kimin tarafından yürütüleceği
ne dair kanun teklifleri gelir; bazen birkaç 
maddelik oluyor. Bu şekilde milletvekilleri ta
rafından verilen teklifler var. Bir de görüşüle
memiş ama, bunları da içersine alan daha ge
niş teklif ve tasarılar mevcuttur. Bir tekini 
görüşeceğimize şümullü olarak birkaç maddede 
bir değişiklik yapalım. Çünkü, bâzı kanunlar
da bâzı değişiklikler yapılıyor. Bunun gibi bir 
esbabı mucibe ile komisyon ve Meclis tarafından 
reddedilen tasarılar veya teklifler var. Yani, 
görüşülmesi kabul edilmeyen tasarılar vardır. 
Bu maddeyi eğer görüşülen mevzuda bir daha 
teklif veya tasarı gelmez, şekliyle reddetmek 
durumuna girersek, bu bir obstrüksiyona da 
sebebiyet verebilir. Şöyle ki : Daha evvel veri
len veya verileceği düşünülen hazırlanan bir ta
sarı mevzuunda, çıkmaması istenen birkaç mad
de Meclise teklif olarak verilir, komisyonlara 
gider. Komisyon da bunu reddeder. Çünkü 
bir tasarı hazırlanmaktadır. Daha geniş mâna
da teklif gelmektedir. Bu mânada Meclis de 
reddeder ama, şu katı mâna içersinde o birkaç 
madde gelecek tasarıda gelip komisyonda veya 
Mecliste görüşülmeye başlandığı zaman, bir yıl 
içinde, bunu görüşemezsiniz diye karşısına çıkan 
olursa şu maddenin tefsire imkân vermeyen 
hükmü karşısında sarsıntı geçireceğimizi göz
önünde bulundurmak lâzımdır. Burada birta
kım obstrüksiyoııların yapılacağı ve açıklıklar
dan istifade edileceği şu İçtüzük vesilesi ile be
yan edildi. 

— 177 — 
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Buraya bir açıklık daha verme durumunda
yız; «bir defa görüşüldükten sonra bir daha 
görüşülemez» hükmünü katı olarak kabul eder
sek, bu şekilde daha önce verilmiş birkaç mad
denin diğer bir tasarıda yer alması halinde, o 
maddelerin tekrar hüküm halinde geçemeyeceği 
gibi bir durum hâsıl olur ve bu engellenebilir. 
Hattâ çok yararlı bir madde hakkında dahi böy
le bir teklif peşinen reddedilmek suretiyle tek
rar bunun 1 sene içinde görüşülmesine mâni 
olunabilir. 

O yönden Sayın Özgüner'in; «4 yıllık bir 
devre iıçin dahi bu olsa daha iyi olur» şeklinde 
işin ciddiyeti ile kabili telif olan teklifi bu yön
den ele alınırsa, o zaman, bir yasama dönemi 
içinde böyle bir teklifi ele alamamak gibi bir 
durumla karşı karşıya olacağız. 

Ben şunu demek istiyorum: Burada bizim 
anladığımız kadarıyle «aynı mahiyette gelecek 
bir teklif var» şeklinde bir esbabı mucibeye bağ
lanmışsa bunlara sari olmasın. Ama burada iç
tüzüğü bu şartlar altında kabul ettiğimizin de
lili olarak burada izah ediyorum. Fakat her 
şeyden evvel kanunlarda lâfız açık olduğu tak
dirde, tefsire imkân verici hükümler de yoksa, 
tefsirine girmeye imkân kalmayacaktır. 

Bu yönü ile rica ediyorum, Komisyon; «da
ha sonra gelecek teklifler vardır» şekli içinde 
bir tasarı veya teklifi reddetmişse, bunun daha 
geniş mânada gelecek teklifin görüşülmesine en
gel olmayacağı yolunda bir açıklık kazandırıcı 
hüküm getirme durumundadır. Bu olmadığı 
takdirde, dediğim gibi, her zaman için bunun 
lâfzıyle karşısına çıkılacak ve denilecek ki; «Bu 
daha. evvel reddedildi, kanun teklifinizi 100 
maddelik de getirseniz içinde iki tane maddeyi 
daha evvel reddettiren bu iki madde bunun için
de yer alamaz. Çünkü Meclis bunu reddeti, 1 yıl 
içinde görüşemezsiniz» der ve çıkar. 

Bu bakımdan bu maddeye bir sarahat geti
rilmesi kanaati içindeyiz. Komisyon bunu bu 
şekilde yapmadığı takdirde görüş olarak da, 
parti olarak da bunu biraz evvelki izah ettiğim 
durum tarzında anladığımızı izah etmek içindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 
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Bize göre bu madde en güzel tedvin edilen 
maddelerden bir tanesidir. Biz Sayın Kubilây 
İmer'in düşünce şekline de katılmıyoruz. Çün
kü metin, gayet sarih olarak açıklanmıştır; 
«Meclis tarafından reddedilmiş olan kanun ta
sarı ve teklifleri» demek suretiyle aynı kanun 
tasarı ve teklifinin tekrar görşülemeyeeeğini 
burada sarahaten ve dar mânada ifade etmiştir. 
Yoksa, o kanunun başka bir kanun teklif ve 
tasarısı içine konusu ithal edildiği zaman onun 
reddi anlamında olmadığını düşünüyoruz biz. 
Bu bakımdan tam mânasiyle aynı kanun teklif 

i ve tasarısının burada müzakeresi mevzu bahis
tir. Diğer bir kanun içine aynı mahiyette ko
nular girdiği zaman bunun görüşülemeyeceği an
lamına gelmez bu. 

İkinci bir önemli nokta; (Komisyon da aynı 
kanaattedir zannediyorum) ; sosyal olaylar zan
nedildiği kadar süratli, bir sene içinde o kadar 
seri değişmezler. Sosyal olayların değişmesi 
zaman ister, bir zaman içinde gelişir. Bir senelik 
zaman da bir yasama dönemini kapladığına göre 
bir senelik zaman çok bir zaman değildir. Ben 
dört seneye de karşıyım, bir senelik zaman için
de bunun getirilemeyeceği hususu gayet güzel 
tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan İçtüzüğün bu maddesinin ay
nen çıkması hem pratik yönden hem de tekrar, 
tekrar aynı tasarı ve tekliflerin müzakeresi su
retiyle Parlâmentoyu işgal etmemesi bakımın
dan çok isabetlidir. Bu bakımdan maddenin 
aynen geçirilmesini ve Komisyonun getirdiği 
metne katıldığımı şahsi görüş olarak ifade et
mek istiyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Şahinoğlu, buyu
runuz efendim. 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

77 ııci madde hakikaten yerinde ve kanunun 
ruhuna uygun bir şekilde tanzim edilmiş olmak
la beraber bâzı ufak, tefek aksaklıklarını dü
zeltmek bakımından söz almış bulunuyorum. 

Bir yasama dönemi içinde (1) yıl olduğu tak
dirde bir yasama dönemi içinde (1) yıl geçme
den de herhangi bir kanun teklifinin verilebile
ceğini ve 3 ay, 4 ay evvel reddedilmiş olan bir 
kanun teklifinin tekrar ikinci yasama dönemine 
girildiğinden 3 - 4 ay sonra tekrar verilebilece-

-1 ğini nazarı itibara alarak buna bir jön vermeli-
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yiz. Bir yasama dönemi Temmuz veya Ağustos 
ayında bitti, ikinci yasama dönemi Kasım ayın
da başladı. O yasama dönemi bittiği için tek
rar kanunun müzakeresi teklif edilebilir. 

Önergemde; «1 tam yıl geçmedikçe» demek 
suretiyle biz bu eksikliği tamamlamış olacağı
mıza kanaat getiriyorum. Bu yolda vermiş ol
duğum önergemin iltifatınıza mazhar olacağına 
emin olarak teşekkür eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görü
şecek sayın üye?.. Yok. Dört adet takrir var
dır. Okutuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
77 nci maddenin metinden çıkarılmasını say

gı ile öneririm. 
Ordu 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük kanun tasarısının 77 nci maddesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 77 nci maddesinin aşağıdaki biçim

de değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan Özgünef 

Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedil
miş olan kanun tasarı veya teklifleri aynı yasa
ma dönemi içinde yeniden verilemez. 

Sayın Başkanlığa 
77 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ediyorum. 
«Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Tür

kiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedil
miş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tari
hinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe Millet 
Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden 
verilemez. 

Manisa 
Kâmil Şahinoğlu 

BAŞKAN — Saym Memduh Ekşi ile Saym 
İşgüzar'm takrirleri aynı mahiyettedir. Saym 
Ekşi'nin takriri önce gelmiştir. 

Saym İşgüzar Saym Ekşi'nin takririne ka
tıldıklarını ifade ettiler. Her iki önergeyi aynı 
anda işleme koyacağım. 

i (Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
madığını belirttiler. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Saym Özgüner'in önergesini yeniden okuttu
racağım. 

(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN— Komisyon i . 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Saym Şahinoğlu tarafından verilmiş olan 
önergeyi okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon!.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Bu önergeye katılıyoruz 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye katıldıklarını beyan 
ettiler. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Gerekçesi 
nedir Saym Başkan? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Farklı olarak sade
ce «bir tam yıl» deyimi vardır. Komisyonun 
maksadı da odur zaten. 

BAŞKAN — Gerekçe olarak Anayasanın 
92 nci maddesine dayanıyorlar efendim. -

'Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Reddedilmiş
tir. 

BAŞKAN — Tereddütünüz var, öyle mi? Pe
ki bir defa daha oylayacağım. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

Çok rica ederim, bir evvelki oylamada oyu
nu kollanan saym milletvekillerini biliyorum; 
çünkü yanlış olduğu ifade edildi. Tekrar kul
lanmalarını istirham edeceğim. Başkanlık ona 
göre saydı. 
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TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Olmaz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Olmaz değil efendim. Benim 
yanlış netice tefhim ettiğim hususu ifade edil
miştir; o bakımdandır hassasiyetim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Zühul ol
du Sayın Başkan, hatâ yok. 

BAŞKAN — Hayır, Başkanın hata ettiği de
ğil, oyların 'inmesiyle netice değişebilir. Zühul 
değil Sayın Köseoğlu, hassasiyetimi kabul bu
yurmanızı istirham ederim. 

Takriri kabul edenler lütfen işaret etsinler?.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saat 15,00'te yapılacak . Birleşik Toplantı
dan sonra toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 13,05 

»>-••« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma! (Saati ; 19.20 

BAŞKAN : BaşJkanVekili Fitkret TutfhangE 

İKÂTÎPLER : 'Tufan Boğan Avşargil (Kayseri) - Mustafa Oıihan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 neu Birle
şiminin ikinci oturumlunu açıyorum. İçtüzük gö
rüşmelerine devam ediyoruz. 

'Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tek
liflerin durumu : 

Madde 78. — Milletvekili genel seçimlerinin 
yenilenmesi halinde. Millet Meclisinde sonuçlan
dırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hü
kümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya T.B.M.M. 
üyeleri bu tasarı veya teklifleri yenileyebilir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Buyurun Saym Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Birinci maddede birtakım kavramların tari
fi yapılmıştır. Bundan maksat, diğer maddeler
de bu kavramları istimal etmektir. Maddede, 
«milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ha
linde..» demektedir. Birinci maddede bunun 
yerine, yasama dönemi» kullanılmıştır. Tâbi
rin bu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif edi
yorum. Zannediyorum Komisyon da buna işti
rak edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Baş

kaca görüşmek isteyen sayın milletvekili1?.. Yok. 
İki önerge vardır, okutuyorum. ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
78 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini öneririm. 
«Bu takdirde tasarı ve teklifin görüşülme

sine kaldığı yerden başlanır.» 
ISamsun 

Yaşar Akal 
Sayın Başkanlığa 

78 nci maddenin birinci cümlesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz edıerim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

«Bir yasama döneminde sonuçlandırılma
mış olan tasarı ve teklifler hükümsüz sayılır.» 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal'm önergesini 
tekrar okutuyorum. 

ı(iSamsun Milletvekili Yaşar Akal'm önerge
si tekrar okundu) 

l1) AŞK AN — Komisyon.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergıeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Eroğan'm önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(îstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar'okundu) 

BAŞKAN — Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle... Denetimle ilgili hususları da 
kapsıyor mu efendim? («Hayır») sesleri) Yal
nız tasarı ve kanun tekliflerini.. 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — E v e t , esas 
metinde de aynı şey, tasan ve teklifleri. 

BAŞKAN — Başlık da öyle. Evet. Yalnız ta
sarı ve teklifleri kapsamaktadır diyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bunu 
Komisyonda tekrar görüşmek üzere... 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylamaya geç
tik, bitti. Yok, yok. 

Tadil şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümetin çe/kilmıesi halinde kanun tasarı 
ve teklifleri : 

Madde 79. — Bakanlar Kurulunun herhan
gi bir sebeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar 
Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve 
İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve 
tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda 
görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kuru-

• lunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun 
tasarı ve teklifinin görüşülm'esine devam olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen?.. Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin müzakeresinin /ertelenmesini, varsa 
önergelerin Komisyona verilmesini talebediyo-
rum. 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon Başkanı, mad
denin müzakeresinin ertelenmesini, varsa takrir
lerin iadesini istemiştir. Müzakerenin ertelen
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Rapor ve gerekçelerin okunması. 
Madde 80. — Başkan, bir tasarı veya tekli

fin görüşülmesine başlanırken gerekçe ve ra
porun tannanımın okunmasına gerek olup olma
dığını Genel Kurula sorar. Beş kişi ayağa kal
karak okunmasını isterse, gerekçıe ve rapor 
okunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakeresinin tehirini taleb-edi-
yorum. 

BAŞKAN — Tehiri hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ret istemi : 
Madde 81. — Bir kanun tasarı veya teklifi

nin esas komisyonca reddi istenir ve raporda 
benimsenirse, kanun tasarı veya teklifi redde
dilmiş olur. Rapor benimsenmezse komisyona 
geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Tüm üzerine konuşmalar : 
Madde 82. — Kanun tasarı veya teklifle

rinin görüşülmesinde, önce tasarı veya teklifin 
tümü hakkında söz verilir. 

Anayasa değişiklikleri hariç, maddelerin oy-
lanjması işaretle olur. 

Kanunun tümü ^üzerindeki görüşmeler, Hü
kümet, komisyon ve siyasî parti grupları için 
en çok 20'ş-er dakika, milletvekilleri için en çok 
lö'ar dakikadır. 

Maddelerin görüşülmesinde konuşma süre
leri bunun yarısıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakeresinin tehirini talebediyo-
yorum. 

BAŞKAN — Maddenin ımjüzakeresinin tehi
ri hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona geri verme : 
iMadde 83. — B i r kanunun bir maddesi hak

kında birçok önerge verilmiş ve madde deği
şiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri 
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alınmışsa, komisyon önergeleri görüştükten 
sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir 
metin hazırlayabilir. 

Önerge sahiplerikomisyon toplantılarına ka
tıldıkları takdirde 5 dakikayı geçmemek üzere 
konuşabilirler. 

Komisyon, kabul ettiği metnin önergeler
den önce ve açık oyla oylanmasını üye tamsa
yısının salt çoğunluğuyle isterse, Genel Kurul
da, önergelerden önce komisyon metni oylanır. 
Bu mıetin Genel Kurulun üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyle kabul edilirse, önergeler redde
dilmiş ve madde kabul edilmiş sayılır. 

Açık oylamadan önce, önerge sahiplerinin 
5'er dakikayı geçmemek üzere konuşma hak
ları vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakereisinin tehirini talebediyo-
rum. 

BAŞKAN — Tehiri talebedilmekte ve varsa 
önergeler istenmektedir. Tehiri hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir maddenin önce konuşulması veya fıkra
ların ayrı ayrı oylanması : 

Madde 84. — Genel Kurulda bir maddenin 
diğerinden önce konuşulmasına işaret oyuyle 
karar verilebilir. 

Görüşülen bir madde birçok mesele veya fık
ralardan mürekkep ise ve bunların ayrı ayrı 
oya konmaları teklif olunmuşsa gereği buna 
göre yapılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen?.. Sayın Eroğan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddenin de müzakeresinin tehirini talebedi-
yorum. 

BAŞKAN •— Tehir talebedilmektedir. Mad
denin müzakeresinin tehiri hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasaya aykırılık önergeleri : 
Madde 85. — Bir kanun tasarı veya tekli

finin Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında 
tasarı veya teklifin belli bir maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddini is
teyen önergeler, diğer önergelerden önce oyla
nır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışman Kurulu ve maddî hatalar : 
Madde 86. — Meclis Başkanlığı kanun ta

sarı ve tekliflerini Anayasa dili, kanun yazılış 
tekniği bakımından incelemekle görevli yeteri 
kadar uzmandan kurulu bir heyet teşkil eder. 
Bu heyet komisyonlara danışmanlık yapar. 

Kanun tasarı veya teklifinin Millet Mecli
since kabulünü gerektirecek oylamanın yapıl
masından önce, metinde yazılış veya sıra bakı
mından bozukluk olduğu veya maddî hatalar 
bulunduğu ileri ısürülürse ve esas komisyon ve
ya Hükümet bu görüşe katılırsa, esas komisyo
na geriverilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler 
de yeniden oylanır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan bu
rada bir maddî hata olmuştur. Danışma Kurulu 
yerine, Tetkik Kurulu şeklinde kabul edildiği 
halde Komisyonumuzca, hata olmuştur. O şe
kilde düzeltilerek maddenin oylanmasını arz 
ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Eroğan görüşmek isti
yor musunuz madde üzerinde. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — 'Sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Kurulacak 
olan, bu uzmanlardan teşekkül edecek kurul, 
Meclis içinden mi kurulacak, Meclis dışından 
•ma kurulacak? Ve bunlar ayrı bir kadro teşkil 
edecekler mi, yani bütçeye bir yük tahmil ede
cekler mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Komisyonumuzun 
görüşüne göre, bu Meclis dışından ve uzmanlar
dan teşekkül edecektir. Ayrı bir kadro ihdas 
edilecektir. 

BAŞKAN — O buyurduğunuz Danışman ke
limesi... Başlıkta Danışman Kurulu diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — İşte o kısım Tetkik 
Kurulu olacak. Kabulü o şekildedir; fakat mat
baada yanlış basılmıştır. 
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BAŞKAN — Tetkik Kurulu, tabı hatası.. 
Tetkik Kurulu ve maddî hatalar. Öyle mi efen
dim? 

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

BAŞKAN — Maddeyi başlığındaki .(maddî 
hata, Tetkik Kurulu ve maddî hatalar şeklinde 
tashih ederek oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

İSon 'konuşmalar : 
iMadde 87. — Oya başvurmadan -önce millet

vekilleri, ne yolla oy kullanacaklarını kısa, açık 
olarak ve gerekçesiyle birlikte kürsüden belirt
mek isterlerse, Başkan lehte ve aleyhte yalnız 
birer kişiye söz verir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 
Değişiklik önergeleri : 

Madde 88. — Kanunlarda veya İçtüzükte 
aksine hüküm yoksa, kanun tasarısı veya tek
lifinde bir maddenin reddi, değiştirilmesi veya 
metne madde eklenmesi hakkında, ımdlletvekil-
leri, esas komisyon ve Hükümet değişiklik öner
geleri verebilir. 

Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 ke
limeden fazla ise, önerge sahibi önergesine 500 
kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zorunda
dır. Başkan, değişiklik önergesini derhal komis
yona haber verir. Ve bunların özetlerini uygun 
gördüğü bir sırada görüşmeyi keserek Genel 
Kurula okutur. 

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

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Efendim, bu mad
denin de müzakeresinin tehirini talebediyor ve 
varsa verilmiş önergeleriyle 'birlikte Komisyo
numuza iadesini rica ediyoruz, 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresi ve var
sa önergelerin komisyona iadesi, Komisyon Baş
kanlığınca talebedilmektedir. 

Müzakerenin tehiri hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 . 1 2 . 1972 Perşembe günü saat ÜOJOÖ'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma) saati : 19,33 
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