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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu, Kastamonu ilinin ekonomik ve sosyal so
runlarına ve 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca da, 
Erzurum ilinin bâzı sorunlarına dair gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, (2/48) esas sayılı kanun teklifi
nin geriverilmesine ve 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz'-
in, (2/368) esas sayılı kanun teklifinin de, İçtü
züğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınma
sına dair önergeleri kabul olundu. 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme 
çarelerini tesbit konusunda araştırma yapmak 
üzere kurulması kabul edilen Meclis Araştırma
sı Komisyonuna üye seçimi, adayların henüz 
gösterilmemiş olması nedeniyle ertelendi. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânına ve 
ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tes
bit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi reddolundu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, gündemin 
21 nci sırasındaki (8/10) esas numaralı genel gö
rüşme önergesinin öncelikle görüşülmesine dair 

önergesi yapılan görüşmelerden sonra, önerge 
sahibi tarafından geri alındı. 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, piyasa
daki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pahalılı
ğına bir çare bulmak maksadiyle ve 

Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve 
iki arkadaşının, hayat pahalılığını önlemek için 
alınması gerekli kanuni, idari, iktisadi ve malî 
tedbirleri inceleyip tesbit etmek üzere, Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca birer Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergelerinin birleşti
rilerek görüşülmeleri kabul olundu ve önergeler 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın (8/10) esas 
numaralı genel görüşme önergesinin, gündemin 
görüşülmekte olan maddelerinden sonraya alın
ması kabul olundu. 

22 . 1 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Mustafa Kemal Palaoğlu Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
in, Eğitim programlarında Atatürk ve devrim
lerine daha fazla yer verilmesine dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/174) 

2. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında G-ümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair söz
lü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/175) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair sözlü soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/176) 

Yazıh sorular 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Vakıflar Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından Kavaklıdere'de satınalınan arsa
ya dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/451) 

2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tütün mubayaasının erken yapılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/452) 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya iline bağlı Suluca ilçesine ait 20 kö
ye içme suyu getirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, imar ve İskân ve Köy İşleri bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/453) 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya iline bağlı Merzifon ve Suluova ilçele-

— 194 — 



M. Meclisi B : 40 22 . 1 . 1971 O : 1 

rinde Hükümet konağı yaptırılmasına dair ya
zılı soru önergesi, (Maliye ve Bayındırlık Ba
kanlıklarına gönderilmiştir) (7/454) 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Taşova bölgesinin Yeşilırmak üzerindeki Du-
rucasu köprüsünün onarılmasına dair yazılı so
ru önergesi, (Köy işleri Bakanlığına gönderil
miştir) (7/455) 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili ile Merzifon ilçesine bir otomatik 
telefon santrali yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, (Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir) (7/456) 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşbur'un, 
pancar müstahsılına paralarının zamanında 
ödenmesine dair yazılı soru önergesi, (Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir) (7/457) 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili Taşova ilçesine bağlı Dutluk - Dev
re yolunun yapılmasına dair yazık soru öner
gesi, (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir) 
(7/458) 

9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
10 . 10 . 1965 ile 16 . 12 . 1970 tarihine kadar 
yatırım yapılan illere dair yazılı soru önergesi, 
(Başbakanlığa gönderilmiştir.) (7/459) 

10. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya iline bağlı bâzı ilçe ve köylerin 
1971 yılında hangilerinin elektriğe kavuşturu
lacağına dair yazılı soru önergesi, (Köy işleri 
Bakanlığına gönderilmiştir) (7/460) 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya iline bağlı Yenice ilçesinin selden 
korunmasına dair yazılı soru önergesi, (imar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir) (7/461) 

12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya ilinde sosyalizasyon programının 

Tasarılar 
1. — Türkiye ile Polanya arasında ticari 

belgelerin tasdikinden hare alınmamasına mü
tedair Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun 
tasarısı (1/416) (Dışişleri ve Plân komisyonla
rına) 

2. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/417) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

ne zaman uygulanacağına dair yazılı soru öner
gesi, (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/462) 

13. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya ilinin Göynücek ilçesine bir sağlık 
acağı yapılmasına dair yazılı soru önergesi, 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir) (7/463) 

14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Altyapı tesislerinin yapımı için köylüden 
yardım almaya devam edilip edilmiyeceğine 
dair yazılı soru önergesi, (Başbakanlığa gönde
rilmiştir) (7/464) 

15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya ili Suluca ilçesine lise açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, (Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir) (7/465) 

16. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya iline bağlı G-öynücek ve Taşova il
çelerinde Ziraat Bankası binasının yapılmasına 
dair yazılı soru önergesi, (Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/466) 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya iline bağlı Taşova ilçesinde polis 
teşkilâtının kurulmasına dair yazılı soru öner
gesi, (içişleri Bakanlığına gönderilmiştir) 
(7/467) 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Orman Reform Kanununun bir 
an önce çıkarılmasına dair yazılı soru önerge
si, (Başbakanlığa gönderilmiştir) (7/468) 

19. — Amasya Milletvekili Vehbî Meşhur'
un, Çorum ili Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde 
çalışan müstahdemlerin ücretlerini alamayış se
bebine dair yazılı soru önergesi, (Başbakanlığa 
gönderilmiştir) (7/469) 

Teklifler 
3. — Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez 

ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları' 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair 31 . 7 . 1970 
gün ve 1327 sayılı Kanuna bir madde ilâve 
edilmesine dair kanun teklifi (2/455) (Plân 
Komisyonuna) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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4. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi (2/456) (Ada
let Komisyonuna) 

5. — İçel Milletvekili Turhan özgünerln, 
Kamu sektöründe çalışan avukatların yan öde
me kabul edilen vekâlet ücretlerini alabilme
lerini sağlıyan kanun teklifi (2/457) (Plân 
Komisyonuna) 

6. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 92 nci mad
desini değiştiren kanun teklifi (2/458) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydmer'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 575 nci maddesi so
nuna iki fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/459) (Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla- j 
ma yapılacaktır. 

(̂ Yoklama yapıldı) - I 

1. —• Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'-
un, Kırşehir ilinin imariyle ilgili gündem dışı 
"konuşması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yokla
mada bir hayli vakit geçmiştir. Başkanlık Di
vanının sunuşları ve önemli konular vardır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil 
Altay'ın, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayıh Avu
katlık Kanununun geçici 3 ncü ve 4 ncü madde
lerindeki sürelerin uzatılması hakkında kanun 
teklifi (2/460) (Adalet, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden ve 9 arkadaşının, 5464 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1086 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin bir numaralı bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/461 (Adalet Komis
yonuna) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

Teklif 
10. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/145) (Plân 
Komisyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

Gündem dışı altı sayın üye söz istemiştir. Bun
lardan yalnız bir tanesine, Sayın Mustafa Ak-
soy'a, kendi va'di gereğince beş dakikayı geç
memek ve konunun içinde kalmak şartı ile 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

10 Ocak 1971 Pazar günü Türkiye idareci
ler Derneği olağanüstü kongresi yapılmıştır. 
Her ne kadar idareciler üzerinde yazılı ve söz
lü baskılar yapılmışsa da, sonuç vermeyip, kış 
gününde Edirne'den Kars'a kadar yüzlerce ida
reci o gün Ankara'da toplanmıştır. Bu toplan
tıda yurt idaresinin, meslek olma niteliğinin 
ortadan kalktığını, torba bir sınıf haline geldi
ğini, maddî ve mânevi yönden haysiyetlerinin 
Personel Kanununun ilgili hükümleriyle renci
de edildiğini veciz bir şekilde dile getirmişler
dir. Kongre... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, benden söz is
terken, «Kırşehir'in imarı» dediniz. 

MUSTAFA AKSOY (Devamla) — «tmariy-
le ve Belediye Başkanı ile ilgili» demiştim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bana bunlardan 
hiç bahsetmediniz, ben takdir hakkımı öyle 
kullandım. İstirham ediyorum o mevzua döner
seniz, söz veririm. 

MUSTAFA AKSOY (Devamla) — «Vali ve 
Belediye Başkanı ile de ilgili» dedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Riyaset odası
na teşrif buyurduğunuz zaman, «Kırşehir'in 
iman konusunda beş dakikayı geemiyecek bir 
konuşma yapacağım, »onunda Kırşehir Valisi
ne de bir cümle ile temas edeceğim» diye sara
haten buyurdunuz. Bön takdir hakkımı bu yön
de kullandım ve gündem dışı söz verdim. Lüt
fen konuya geliniz. 

MUSTAFA AKSOY (Devamla) — İki ar
kadaşımız daha söz almıştır efendim. Arkadaş
larımızdan birisi söz hakkını bana verecek. 

BAŞKAN — Efendim, başka arkadaşın söz 
sırasını size vermesi konuyu değiştirmez. İçtü
züğümüzün 82 nci maddesi, gündem dışı gö
rüşmelerde. Reise takdir hakkı vermiştir. Bana 
hangi konuyu lûtfettinizse, ben onu takdir et
tim, lütfen o takdirimin içine lütfen geliniz. 

MUSTAFA AKSOY (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, 

Kırşehir'imizin her zaman ters bir kaderi 
vardır. Çok sevmenin, çok inanmanın, çok.mert 
olmanın acısını benim Kırşehir'im her devrede 
çeker. Dün siyasi tercihten ötürü rütbesi alın
mış, kaza olmaya mahkûm olmuş, il tabelâsı 
yerine ilçe tabelâsı takılmış, valinin yerine | 
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kaymakam oturmuş, bu yüzden Kırşehir yılla
rın ihmaline uğramış, kalkınmaya susamış ve 
Devlet yatırımlarından da böylece uzak kal
mıştır, fakat benim Kırşehir'im, vakarından 
asla bir şey kaybetmemiştir. 

Nihayet, yıllar sonrası, imar yönünden ya
vaş yavaş bugün kıpırdamaya bağlıyacağı sıra
da, Kırşehir'imize gece demeden, gündem de
meden, soğuk gözetmeden cansiperane çalışan 
değerli Vali Ertuğrul Süer gelmiştir. Üç aylık 
bir zaman zarfında Belediyeyi, özel idareyi, der
nek ve kuruluşları, halkı köylüyü Kırşehir dâ
vası üzerinde seferber etmiş, halkın sandıkta, 
bankada saklı olan paralarını Kırşehir'in hayrı 
işi için ortaya koymuştur. Adı geçen vali, yıl
lardır Kırşehir'in Devletten beklediği fabrika
nın kuruluşlarını, temellerini hazırlamaya baş
ladığı bir sırada, iktidar, işte Kırşehir ile sevgi 
kurmuş olan bu valinin elinden tutmuş, bileğin
den yakalamış, onu, aktif görevinden daha pa
sif bir göreve, merkeze almıştır. Gönül isterdi 
ki, onun Kırşehir için kuvvetli olan bu koluna 
Hükümet de gücünü katsın; yine gönül isterdi 
ki, onun, Kırşehir için şevk içinde alan kalbine 
iktidar da şevk katsın, Kırşehir'in hasretini 
duyduğu baca da böylece tütmüş olsun... 

İşte dün, partizan idarece tek başına bir 
Kırşehir Kanunu çıkarılmış, bugün yine parti
zan bir Hükümet Kırşehir Valisi Kararnamesi
ni yıldırım hızı ile çıkarmıştır. 

Hani geçmişten ders alınacaktı? Hani fahiş 
hatalardan uzak kalınacaktı? Hani «Hafıza-i 
beşer nisyan ile malûl» olmıyacaktı? 

Sayın milletvekilleri; 
işte; değerli, çalışkan bir vali, süsten, ri

yadan, şekilcilikten uzak olarak bakımsız bir 
belde inşa etmek vecdi içinde çalışırken, topla
nan kongrede sadece şunu söylemiş, «Hak olmı-
yan yerde reform şöyle dursun, adalet bile ol
maz.» demiştir. 

Partizan bir idarenin adalet olmaktan uzak 
oluşunu haklı olarak dile getiriyor ve hem de 
eyleme, direnişe geçmeden ve hak sahiplerinin 
haklarını arıyor. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — ikti

dara gelirseniz vazifesine geri getirirsiniz. 
MUSTAFA AKSOY (Devamla) — Oetirmek 

için yapıyorum efendim. 
Polis Devleti telâkkisinin tarihe karıştığını 

söyliyenler, yerine hukuk devleti, refah devleti 
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kavramı geldi diyenler, sıkıştıkları her meselede 
Anayasanın gölgesine sığınanlar, her yolsuzlu
ğu güzel görmeye ve göstermeye çalışanlar, 
«asayiş berkemaldir» diyerek haksızlıkları de
vam ettirmeye çalışanlar, elbette bu düzensiz 
içinde bu yönetime devam edemiyeceklerdir. 

Arkadaşlar; iktidarlar, her zaman Kırşehir'
le uğraşmışlardır; bundan da hayır görmemiş
lerdir ve bugün de hayır göremiyeceklerdir. 

Sözümü burada kesmiş oluyorum, hürmetle
rimle. (C. H. P, sıralarından alkışlar.) 

2. — 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinin 1 nci cümlesi dışındaki hükümleriyle ge
çici 2 nci maddesinin iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/421) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
izmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

nin iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı 
altında Ege üniversitesine katılması hakkında
ki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci mad
delerinin iptali hakkında açılan dâva üzerine 
yapılan inceleme sonunda; 

1. a) Adı geçen 1170 sayılı Kanunun ge
çici birinci maddesinin birinci cümlesi hükmü
nün Anayasaya aykırı olmadığına ve dâvanın 
bu hükme yönelen bölümünün reddine, 

b) Aynı maddenin geri kalan hükümleri
nin Anayasanın 120 ve 12 nci maddelerine ay
kırı olduğuna ve iptaline, 

2. Aynı kanunun geçici 2 nci maddesinin 
Anayasanın 120 ve 12 noi maddelerine aykırı 
olduğuna ve iptaline, 

3. iptal hükmünün 15 . 7 . 1971 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

19 . 1 . 1971 gününde 1969/48 -1971/5 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
i. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeersi. (3/420) 

BAŞKAN — Bâzı sayın milletvekillerinin izinle
rine ait Başkanlık tezkeresi vardır, okuttuktan 
sonra teker teker oylarınıza arz edeceğim efen
dim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 19.1.1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiş
tir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerime arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 25 gün, has
talığına binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 45 
gün, hastalığına binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

İstanbul Milletvekili Rıza Kuas, 69 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1970 tarihinden iti
baren, 

Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu, 20 
gün, mazeretine binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 25 gün, has
talığına binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden itiba
ren. V 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«istanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 45 
gün hastalığına binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«istanbul Milletvekili Rıza Kuas, 69 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1970 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu, 20 
gün, mazeretine binaen, 5 . 1 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'a öde-
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neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/419) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekilinin izin 
süresi muayyen süreyi geçtiğinden, ödenekleri
nin verilmesi hususunda Başkanlığın tezkereleri 
var, sunuyorum efendim: 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan istanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'a ödeneğinin verilebilmesi içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun ka-
ıarma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5, —. Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkere
si. (3/418) 

BAŞKAN — Diğer bir arkadaşımızın da 
ödeneğinin verilebilmesi hakkında Başkanlığın 
tezkeresi vardır, sunuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili 
Orhan Kabibay'a ödeneğinin verilebilmesi, iç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkında
ki kanun teklifi» nin havale olunduğu komisyon
lardan alınacak 8 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. (2/361, 
4/108) 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulma
sı hakkında önerge var, sunuyorum efendim: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2/361 sayıda kayıtlı «Eminsuların zararla

rının giderilmesi hakkında kanun teklifimin» 
havale buyrulduğu Maliye ve Bütçe Plân ko
misyonlarından alınacak 8 er üyeden kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini ka
nunun hukuk devleti bakımından taşıdığı önem 
dolayısiyle öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Demokratik Parti Grupunun kurulmuş 
olması sebebiyle siyasi partilerin, Başkanlık Di
vanı ile komisyonlardaki temsil oranları hakkın
da Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 

Demokratik Partinin resmen kurulması ve 
grupunun da teşkil edilmesi üzerine, Anayasa
mızın 84 ve 85 nci maddeleriyle Anayasa Mah
kemesinin bu yolda aldığı çeşitli kararlara uyu
larak ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 
13 . 7 . 1970 tarihli birleşiminde tasvibe ikti
ran etmiş bulunan karar muvacehesinde, Baş
kanlığımıza verilen görevleri yerine getirmek 
üzere 7 . 1 . 1971 tarihinde siyasi parti grupla
rına ilk davetimiz yapılmış ve 11 . 1 . 1971, 
13 . 1 . 1971 ve 19 . 1 . 1971 tarihlerinde yapı
lan üç ayrı toplantı sonunda; 

1. — Daimî, Geçici ve Araştırma komisyon
larının kuruluşu esaslarında ve oranlarında 4 
siyasi parti grupunun temsilcisi arasında mu
tabakata varılmıştır. 

2. — Başkanlık Divanının teşkilinde ise, ya
pılan oran hesaplarına göre Adalet Partisine 7, 
Cumhuriyet Halk Partisine 4, Demokratik Par
tiye 1 ve Güven Partisine de 1 üyelik verilmek 
suretiyle 13 üyelik olmasında bir anlazmazlık ol
mamıştır. 

Ancak; Demokratik Parti, Başkanlık Diva
nında kendisinin bir üyelik ile temsil edilmesi
ni kabul etmekle beraber, bu üyeliğin başkanve-
killiği olmasında ısrar etmiş bulunmaktadır. Is
rarının mesnedinin de 1965 ve 1969 yılları tat
bikatı olduğunu bildirmiştir. Bu görüşe, Cumhu
riyet Halk Partisi ile Güven Partisi grup tem
silcileri de katılmışlardır. 
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Adalet Partisi temsilcisi ise, Başkanlık Diva
nının 13 üyeden kurulmasına ve 7 üyeden tem
siline her hangi bir itirazı bulunmadığını, De
mokratik Partiye verilecek bir üyeliğin de Ana
yasa emri olduğunu beyan ederek, halen grup
larının Başkanlık Divanında 7 üye ile temsil 
edildiğini, Demokratik Partinin 1 başkanvekilli-
ği talebine karşı olmadıklarını, yalnız bu husu
sun İçtüzük değişikliği ile sağlanmasının ve 
Divan üye sayısının 15 e çıkarılarak, ilâve olu
nacak 1 başkanvekilliğinin de Demokratik 
Partiye tahsisi suretiyle bir çözüm yolu getiril
mesinin daha âdil olacağı fikrini ileri sürmüş
tür. 

Adalet Partisinin bu İçtüzük değişikliği 
teklifine Cumhuriyet Halk Partisi, Demokra
tik Parti ve Güven Partisi katılmış olmakla be
raber, bu değişikliğn tahakkukuna kadar yu-
kardaki uygulamanın yapılmasını daha doğru 
bulmuşlardır. 

Sonuç: 
Başkanvekillikleri dağıtımında dört siyasi 

grupu arasında tam bir mutabakat temin edile
memesi nedeni ile, meselenin Yüce Heyetiniz
ce müzakere ve karara bağlanmasına lüzum ve 
zarurt hâsıl olmuştur. 

Şimdi; gruplar arası mutabakat sağlanmış 
hususların müzakeresine geçerek, ondan son
ra da ihtilaflı bulunan Başkanlık Divanı görev 
yerleri konusunun görüşülmesine başlıyacağız. 

Ancak; bu arada Demokratik Parti Grup 
Sözcüsü Başkanlık Divanında bir mutabakat 
olmadığı ahvalde, komisyonlar hakkında da 
beyanlarının olacağını şifahen bana söylemiş
lerdir. 

Daimî komisyonlardaki oran durumu : 
özel kanununa göre 18 üyelik olan Dilekçe 

Karma Komisyonunun oranlara göre üyeleri
nin dağılışı şöyle olacaktır: Adalet Partisi 9, 
Cumhuriyet Halk Partisi 6, Demokratik Par
ti 1, Güven Partisi 1 ve Bağımsız 1. 

Evvelki oranlara göre bağımsızlara tahsis 
edilen 2 üyeliğin, ki, aslında bu üyelik boştur, 
birisinin Demokratik Partiye verilmesi sure
tiyle Dilekçe Karma Komisyonunun yeni ora
na göre durumunu tesbit mümkün olmaktadır. 
Dilekçe Karma Komisyonunun 18 üyeliğinin, 
Adalet Partisinden 9, Cumhuriyet Halk Parti
sinden 6, Demokratik Partiden 1, Güven Par- | 

tisinden 1, Bağımsızdan 1 üye alınmak sure
tiyle teşkilini tasviplerinize sunacağım. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Söz istirham ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sordum, 
söz istiyorsanız söz vereceğim. Buyurunuz Sa
yın önsal. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Efendim, biz evvelâ Başkanlık Divanı mesele
sinin hallini istiyorduk; «Orada temsil mesele» 
sini halledelim, ondan sonra komisyon üyelik
leri mevzuunda mutabakatımızı bildiririz» de
miştik. O bakımdan oylamaya geçmeden evvel 
Başkanlık Divanı mevzuundaki meselenin hal
ledilmesini ve ondan sonra komisyonların de
ğişikliklerinin tesbit edilmesini teklif ediyoruz, 
o zaman mutabakatımızı bildireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, esasen matematik 
birer sonuç olan komisyonlarda temsilin pren
sibine bir itiraz olmadığı için, ihtilaflı olmıyan 
konuların evvelâ halledilmesini, ihtilaflı konu
da, müzakerenin oldukça uzun olacağını tah
min ettiğim için, sona bırakılmasını uygun bul
muştum. Israr ederseniz onu da başa alabili
riz, ama komisyonlar meselesini halledersek, 
komisyonların çalışması hiç olmazsa sağlanmış 
olur. 

Efendim, biraz önce arz ettiğim şekilde, 
öze] kanuna göre 18 üyelik olan Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 18 üyeliğinin, Adalet Parti
sinden 9, Cumhuriyet Halk Partisinden 6, De-
mokratip Partiden 1, Güven Partisinden 1, Ba
ğımsızlardan 1 üye alınmak suretiyle teşkilini 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna ait yapılan oran hesa
bında, evvelce bağımsız üyeler için ayrılan 
4 üyelikten 1 i halen münhaldir. Bağımsızlar
dan bu komisyona Sayın İsmet Kapısız, Sayın 
Hüseyin Balan ve Sayın Hasan Değer seçil
mişlerdir. Sayın ismet Kapısız bağımsızlıktan 
ayrılmış, Güven Partisi Grupuna dâhül bulun
muş olduğundan, levveloe, 13 Temmuz 1970 ta
rihinde Yüce Meclisin tasviplerine iktiran et
miş olan karar gereğince, bu Komisyondan çe
kilmiş sayılır. 

! 
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Yeni oranlara göre Plân Komisyonunda 
Adalet Partisine 21, Cumhuriyet Halk Partisine 
9, Demokratik Partiye 2, Güven Partisine 1, ve 
bağımsızlara 2 üyelik düşmektedir. Bu durum
da evvelce bağımsızlara ayrılan üyeliklerden 
2 sini Demokratik Partiye vermekle bu Komis
yonun yeni oranlara göre teşkili mümkün ol
maktadır. Esasen evvelce Plân Komisyonuna 
seçilmiş olan 3 ncü üye olan Sayın Hasan De
ğer Demokratik Parti Grupuna ımensuboldu-
ğundan, kuruluşun teşkilinde bir müşkülât ba
his konusu değildir. Yalnız Sayın ismet Kapı
sız, biraz önce arz ettiğim gibi, Güven Par
tisine girmiş olduğundan istifası gerekmekte
dir. Müstafi addedilmesini, evvelce Meclisin al
mış olduğu karar gereğince tasvibinize sunaca
ğım. 

Sayın İsmet Kapısız bağımsızlıktan ayrıla
rak bir siyasi parti grupuna dâhil (olmuştur, 
bu sebeple Plân Komisyonundan çekilmiş sa
yılır.. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın İsmet 

Kapısız'm Bütçe Karma Komisyonunda kullan
dığı oylarda münfesih sayılır mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bugünden iti
baren böyle olacak. Bugün de oy kullanmış 
olabilir, fakat Meclisin tasvibinden geçtikten 
sonra mıer'i olacak. 

Efendim, bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Netlice olarak, 35 üyelik Plân Komisyonu
nun A. P. den 21, C. H. P. den 9, D. P. den 2, 
G. P. den 1 ve bağımsızlardan 2 üye alınmak 
suretiyle teşkili hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu 35 üyeliktir. Eski oranlara göre bu Ko
misyonda bağımsızlara 5 üye ayrılmıştı. Şimdi
ye kadar bu Komisyona bağımsızlardan hiçbir 
üye de seçilememiştir. Komisyonda bağımsız
lara ayrılan 5 üyeliğin 3 ünü D. P. ye tahsis 
etmek suretiyle bu Komisyonun (kuruluşu müm
kün olmaktadır. 

Sonuç olarak; 35 üyelik Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun A. P. den 18, 

C. H. P. den 11, D. P. den 3, G. P. den 1 ve ba
ğımsızlardan 2 üye alınmak suretiyle teşkili 
hususunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelce 4 üyeden kurulmuş olan Kitaplık 
Karma Komisyonunu, yeni oranlara göre de 
aynı sayıda bırakıyoruz. 

Dört üyeden ibaret bu Komisyonun eskisi 
gibi A. P. den 2, C. H. P. den 2 üye alınmak 
suretiyle teşjkili hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Evvelce 12 üyeden kurulan Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonunun üye sayısının 
12 den 13 e çıkarılması gerekmektedir. 13 üye
lik olan bu Komisyonun A. P. den 7, C. H. P. 
den 4, D. P. den 1 ve G. P. den 1 üye alınmak 
suretiyle teşkili gerekmektedir ve bunda mu
tabakata varılmıştır. Bu hususu tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Evvelce 20 üyelik olarak kurulmuş olan Sa
yıştay, Anayasa, Adalet, Çalışma, İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Sanayi, Millî Eğitim, Maliye 
Ulaştırma, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Ticaret, Tarım, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma, Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Orman ve Gençlik ve Spor komisyonlannm üye 
sayılarının yeni oranlara göre 21 e çıkarılması 
gerekmektedir. 

Yukarda sırasiyle saydığımız bu komisyon
ların A. P. den 11, C. H. P. den 7, D. P. den 2, 
G. P. den 1 üye alınmak suretiyle teşkilleri hu
susunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelice 25 er üyeden kurulmuş olan Dışiş
leri ve Millî Savunma komisyonlarının üye sa
yılan 26 ya çıkarılmıştır. 

Yeni oranlara göre bu iki komisyonun da 
A. P. den 14, C. H. P. den 9, D. P. den 2 ve 
G. P. den 1 üye alınmak suretiyle teşkili husu
sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesine dair 378 sayılı Kanunun değiş
tirilmesiyle ilgili teklifin Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilmesi ve bu değişikliğin de Mil
let Meclisince benimsenmemesi üzerine, Genel 
Kurulun 24 . 11 . 1969 tarihli birleşiminde her 
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ilki meclisin ilgili komisyonlarından dörder 
üye alınmak suretiyle bir Karma Komisyon 
teşkiline karar verilmişti. Karma Komisyona, 
gerek üye ve gerekse başkan, sözcü ve kâtip 
seçimlerinin tamamlanması için (muhtelif ta
rihlerde yapılan tenkitler sonucunda üyeler 
belli olmuş ise de, başkan, sözcü ve kâtip seçi
mini yapmak mümkün olamamıştır. Bugün 
D. P. nin kurulmuş olması ve komisyona seçi
len sayın üyelerin durumlarının komisyonlarda 
değişmiş olması sebebiyle Karma Komisyon 
'bünyesinin yeniden tesbiti zarureti doğmuş bu
lunmaktadır. 

Yukarda sözü ©dilen bu Karma Komisyon 
münfesih addedilerek, yerine her iki Meclisten 
yedişer üye atanmak suretiyle 14 üyelik bir 
Karma Komisyon kurulması hususunu tasviple
rinize sunuyorum. "Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Halen Meclisimizde kurulmuş beş aded 
Araştırma Komisyonu mevcuıdolup, bunun bir 
tanesi görevini tamamlamış ve raporu da gün
deme girmiştir, Petrol Araştırma Komisyonu. 
Bu itibarla bu komisyonun üye sayısının artırıl
masına lüzum görülmemiştir. 

Soruşturma komisyonlarında, birleşik top
lantıda yaptığımız gibi, bu komisyonların ra
porunu verip Meclis gündemine girmiş olması 
hasebiyle, muhafaza edilmesi hususunu tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kalan dört aded Meclis Araştırması Ko
misyonu ile, bunlar hakkında da alınacak ka
rarları şimdi sırasiyle arz edeceğim. 

1. Tarımla uğraşanların emeklerinin kar
şılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek ve tefe
ciliği önlemek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonu (10/1, 10/6) 

Bu komisyon evvelki oranlara göre kurul
muş ve üye sayıları Genel Kurulun 20 . 7 . 1970 
günlü 131 nci Birleşiminde alınan kararla 14 e 
çıkarılmış ve fakat seçimleri tekemmül etme
mişti. Bu defa D. P. nin teşekkülü üzerine ya
pılan yeni oranlara göre Komisyonun 13 üye
den teşkili zarureti ıhâsıl olmuştur. 

Bu duruma göre, Komisyonda A. P. nin 7, 
O. H. P. nin 4, D. P. nin 1 ve G. P. nin 1 üye ile 
temsili gerekmektedir. 

Şimdi, evvelâ Komisyonun 13 üyeden teşkili 
hususunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona evvelce verilen çalışma süresi 
dolmuş bulunduğundan, bu komisyona, üyelerin 
seçimi tarihinden başlamak üzere yeniden üç 
aytalk bir çalışma süresinin tanınması hususu
nu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul 'etmiyenler... Kabul edilmiştir. Esasen bu 
ıhusus hakkında bir önerge de Komisyon tara
fından verilmişti. 

2. Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
diğer kamu kurumlarına bağlı hastanelerle, di
ğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konu
sunda kurulması kabul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonu (10/3), 

Bu komisyon evvelki oranlara göre kurul
muş ve üye sayıları Genel Kurulun 20 . 7 . 1970 
günlü 131 nci Birleşimde alınan kararla 14 e 
çıkarılması kabul edilmiş ve fakat seçimleri te
kemmül etmemişti. Bu defa D. P. nin teşekkülü 
üzerine yapılan yeni oranlara göre komisyonun 
13 üyeden teşkili zarureti hâsıl olmuştur. Bu du
ruma göre komisyonda A. P. nin 7, C. H. P. nin 
4, D. P. nüı 1 ve G. P. nin 1 üye ile temsili ge
rekmektedir. 

Komisyonun evvelâ 13 üyeden teşkili husu
sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyona, evvelce verilmiş olan çalışma 
süresi dolmuş olduğundan, bu komisyona, üye
lerin seçimi tarihinden başlamak üzere yeniden 
üç aylık bir çalışma süresinin tanınması husu
sunu tasviplerinize sunuyorum (esasen bu hu
susta bir de önerge var): Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. iktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, as
kerî ve resmî müesseselerin dinlenme kampları 
için yapılan harcamalar konusunda kurulma
sı kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonu 
(10/4, 10/8) 

Bu komisyon evvelki oranlara göre kurul
muş ve üye sayısı Genel Kurulun 20 . 7 . 1970 
günlü ve 131 nci Birleşiminde alman kararla 
14 e çıkarılmış ve fakat seçimleri tekemmül et
memişti. Bu defa D. P. nin teşekkülü üzerine 
yapılan yeni oranlara göre, bu komisyonun 13 
üyeden teşkili zarureti hâsıl olmuştur. Bu du
ruma göre komisyonun A. P. den 7, C. H. P. den 
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4, D. P. den 1 ve G. P. den hir üye ile teşekkülü 
gerekmektedir. 

Komisyonun 13 üyeden teşkili hususunu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenle;;.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyona evvelce verilmiş olan çalama sü
resi dol vuş bulunduğundan, bu komisyona, üye
lerin seçimi tarihinden başlamak üzere yeniden 
üç aylık bir çalışma süresinin (ayrıca süre ve
rilmesi bir önergeyle de istenmiş bulunduğun
dan) tanınması hususunu tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

4. Trafik kazalarının artış sebepleriyle ön
leme çarelerini tesbit etmek üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonu,, 
(10/5) 

Seçimleri henüz tekemmül etmiyen bu ko
misyonun da yeni oranlara göre 13 üyeden teş
kili zarureti karşısında A. P. den 7, C. H. P. 
den 4, D. P. den 1 ve G. P. den 1 üye alınmak 
suretiyle bu komisyonun da 13 üyeden teşkili 
hususunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyona, üye seçimi tarihinden başla
mak üzere üç aylık bir çalışma süresinin tanın
ması hususunu tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Geçici Komisyon
lara gelmiş bulunuyoruz. 

Meclisimizde kurulmuş 40 a yakın Geçici Ko
misyon mevcuttur. Geçici komisyonların, işlerini 
tamamlamış veya tamamlamamış olsun, bu top
lantı yılında da görevlerine devam etmeleri hu
susu, 14 . 12 . 1970 tarihli 21 nci Birleşimde Ge
nel Kurulca kabul edilmiş idi. 

Bütün bu Geçici komisyonların, Demokratik 
Partinin teşekkülü üzerine oranlarda vâki de
ğişikliklerle Komisyon üyelerinin durumlarının 
değişmiş olması sebebiyle ve bu işlerin hava
le edilmiş olduğu komisyonlar çeşitli olduğun
dan, yeniden, oran hesaplarının ayrı ayrı ya
pılmasına başlanmıştır. 

Şimdilik oranları yapılan ve durumları bel
li olan Geçici komisyonları bilgilerinize arz ede
cek ve bu konuda kararlarınızı istihsal edece
ğim. 

1. 931 sayılı İş Kanununun usul yönünden 
iptali üzerine Hükümetçe hazırlanan tasarının 

havale edildiği; Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından müteşekkil bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine, Genel Kurulun 14.12.1970 ta
rihli 21 nci Birleşiminde karar verilmiş idi. Ge
çen toplantı yılında (1/193, 1/347) sayılı tasa
rılarla, (2/139, 2/288) ve (2/240) sayılı tek
lifleri görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yondaki işler; Adalet Çalışma ve Plân komis
yonlarına havale edilmiş işler olup, 931 sayılı 
iş Kanunu tasarısı da bu Geçici Komisyona ha
valesi yapılan işler arasındadır. 

Bu Geçici Komisyonun, yeni oranlara göre 
Adalet, Çalışma ve Plân Komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle 15 üyeden teşkili husu
sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Katma Protokol ve ekleriyle, Malî Pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yet
ki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma ve 
Son Senedin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair kanun tasarısının havale edildiği 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân Ko
misyonlarından müteşekkil bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine, Genel Kurulun 8 . 1 . 1971 
günlü 32 nci Birleşiminde kanar verilmiş idi. 

Bu Geçici Komisyonun, yeni oranlara göre 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonlarından G şar üye alınmak suretiyle 24 
üyeden teşkili hususunu tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

3. 1/351 esas sayısında kayıtlı, 3491 sayı
lı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sa
yılı Kanunla Değişik maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı için evvelce bir Geçici Ko
misyon teşkil edilmiş idi. 

Tarım, İçişşleri, Adalet, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına havalesi yapılmış olan ve bu ko
misyonlardan üye alınmak suretiyle teştkil edi
len bu Geçici Komisyonun, yeni oranlara gö
re sözü geçen komisyonlardan 3 er üye alın
mak suretiyle 15 üyeden teşkili hususunu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. 2/13 esas sayısında kayıtlı, Bursa Millet
vekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkâr
lar Sosyal Sigortalar Kanunu teklifi için evvel
ce bir Geçici Komisyon kurulmuş olup, Komis-
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yon işini bitirmiş ve düzenlediği rapor 201 sı
ra sayı ile gündeme girmiş idi. 

Ticaret, Adalet, İçişleri, Sanayi, Çalışma 
ve Plân komisyonlarına havalesi yapılmış olan 
ve bu komisyonlardan üye alınmak suretiyle 
teşkil edilen Geçici Komisyonun, yeni oranlara 
göre, sözü geçen İkomisyonlardan 4 er üye alın
mak suretiyle 24 üyeden teşkili hususunu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

5. 2/14 esas sayısında kayıtlı, Bursa. Mil
letvekili Kasım Önadım'ın Çırak, kalfa ve usta
lık kanunu teklifi için evvelce bir Geçici Komis
yon kurulmuş olup, Komisyon işini bitirmiş ve 
düzenlediği rapor 126 sıra sayısiyle gündeme 
girmiş idi. 

Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Ça
lışma ve Plân [komisyonlarına havalesi yapıl
mış olan ve bu komisyonlardan üye alınmak su
retiyle teşkil edilen bu Geçici Komisyonun, ye
ni oranlara göre, sözü geçen komisyonlardan 
4 er üye alınmak suretiyle 24 üyeden teşkili hu
susunu tasviplerinize arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. 2/15 esas sayısında kayıtlı, Bursa Mil
letvekili Kasım önadım'ın, 507 sayılı Kanunun 
tadili hakkında kanun teklifi için evvelce 
bir Geçici Komisyon kurulmuş olup, Komisyon 
işini bitirmiş ve düzenlediği rapor 136 sıra sa
yısiyle gündeme girmiş idi 

Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân ko
misyonlarına havalesi yapılmış olan ve komis
yonlardan üye alınmak suretiyle teşkil edilen 
bu Geçici Komisyonun, yeni oranlara göre, sö
zü geçen komisyonlardan 3 er üye alınmak su
retiyle 15 üyeden teşkili hususunu tasviplerinize 
arz edioyrum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

7. 1/161 esas sayısında Ikayıtlı, 6785 sayılı 
İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakknıdaki kanun tasarısını görüşmek üzere ev
velce bir Geçici Komisyon kurulmuş olup, Ko
misyon işini bitirmiş ve düzenlediği rapor 137 
sıra sayısiyle gündeme girmiş idi. 

İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonla
rına havalesi yapılmış olan ve bu komisyonlar
dan üye alınmak suretiyle teşkil edilen bu Geçici 
Komisyonun, yeni oranlara (giöre, ©özü geçen 

komisyonlardan 5 er 'üye alınmak suretiyle 15 
üyeden teşkili hususunu tasviplerinize arz ©di
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Diğer geçici komisyonların yemi 'oranlara gö
re durumlarını mütaakıp birleşimlerde bilgile
rinize arz edecek ve 'bu konuda gerekli karar
ları alacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu suretle 4 ısıiyasi parti grup temsil

cisinin mıutabakatiyle varılmış olan sonucu, 
Yüksek Heyetiniz Komisyonlar için tasvibetmiş 
bulunmaktadır. 

Dört ısliyasi parti igrupunidan; Cumhuriyet 
Halk Partisi Demokratik Parti ve Güven Par
tisinin Başkanlık Divanının teşkili ve üyelerin 
dağılımı hakkında Ibir görüşü var, yukarda arz 
ettim. 

Adalet Partisi Grupunum başka bir görüşü 
var. Bu sebeple; bu konuda 4 siyasi parti gru-
pu temsilcileri arasında bir mutabakat sağlana
mamıştır. 

Evvelce de buna benzer, buna yaklaşık bir 
hal Meclisimizde vâki olmuştu. 1 . 11 . 1969 ta
rihli 2 mci Birleşimde, Yüce Heyetiniz, müza
kere (ile bu hususu bir karara bağlamıştı. Şimdi, 
o hususta müzakere yapacağız ve sonucunda 
kararımızı istihsal edeceğiz efendim. 

Müsaade buyurursanız, müzakereden önce 
durumu, yeni sayın üyelerin de gelmiş olabile
ceğini düşünerek bir kere daha arz edeyim : 

Meclisimizin almış lolduğu bir karar gereğin
ce, Başkanlık Divanı üye ©ayısı 14 e çıkarılmıştı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Anayasa Mah
kemesinle açmış olduğu bir dâvanın sonucunu 
beklemesi sebebiyle, üyeliklerden birisine aday 
göstermemiş, halen Başkanlık Divanı üyelik
lerinden birisi 'bu suretle münhal kalmıştır. 

Yine, Meclisimizin 13 . 7 . 1970 tarihinde 
almış olduğu bir kararla; Başkanlık Divanı ve
ya başka organlarda vazife almış olan bir sa
yın üye mensubu bulunduğu parti grupundan 
ayrılırsa veya bu kontenjanda vazife alan bir 
sayın üyenin mensubu bulunduğu parti grupu, 
grup olma niteliğini kaybederse, <o organdaki 
vazifesi sona erecekti. 

Bu suretle de Adalet Partisi Grupundan 
Siirt Milletvekili ıSayın Zeki Çeiiker, Başkanlık 
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Divanının üyesi, fakat Gruptan ayrıldığı için, 
o da çekilmiş addedilecekti. 

Şu andaki fiilî durum: 
Eski karara göre iki münhal üyelik vardır 

ve Başkanlık Divanı şu anda 12 üyeden ibaret
tir. 7 üye Adalet Partisi Grupundan, 4 üye Cum
huriyet Halk Partisi Grupundan, 1 üye Güven 
Partisi Grupundan. 

Demokratik Parti «Grupu resmen teşekkül et
tikten sonra, Anayasa emri, Anayasa Mahkeme
sinin çeşitli kararları ve Yüce Meclisimizin al
mış olduğu kararlar muvacehesinde, elbette ki, 
Demokratik Partinin ide Başkanlık Divanında 
temsilinde, Başkanlık Divanına iştirakinde za
ruret vardır. 

Bu sebeple, parti temsilcileri arasında, Baş
kanlığımda yaptığımız toplantıda, Başkanlık 
Divanında üyeliklerin dağılımı hususunda mu
tabakata -varılamamıştır. Demokratik Parti, 3 
başkanvekilliğinden birisini istemektedir, Ada
let Partisi ise, Başkanlık Divanı üyelerinin sa
yısının artırılarak esasımda bir başkanvekilliği-
nin Demokratik Partiye verilmesine karşı çık
mamaktadır. Bu sebeple, bir mutabakat olmadı
ğından, (bu hususu müzakere yoliyle, (sonunda, 
Yüksek Heyetiniz bir karara bağlıyacaktır. 

Söz istiyen sayın üyeler?... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — 13 ra
kamında kuvvet oranlarının teşekkül ettiği hu
susunun açıklanmasını istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yazımda açıkladım. 13 
rakamı evvelce Meclisin aldığı kararla 14 üye
ye çıkarılmıştı. Demokratik • Partinin kurulıma-
siyle yapılan oran hesaplarında; Başkanlık Di
vanının 13 üyeden (kurulması ve parti grupları
nın kuvvetleri oranında temsil edilmesi müm
kün olmaktadır. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Söz istivorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Önsal. 
D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA VEDAT 

UNSAL (Sakarya) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Demokratik Parti 'Grupu olarak görüşümüzü, 
Adalet Partisi Grupunun tekliflerini öğrendik
ten sonra belirtmeyi faydalı mütalâa ediyorduk. 
Ancak, Adalet Partisi Grupu görüşlerini belirt
mek üzere »öz almadığı için, daha evvel belirt
miş olduğumuz görüşlerimizi bir defa daha tek
rarlamakta fayda mütalâa ediyorum. 

i Anayasanın 84 ncü maddesi; «Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» demekte
dir. 

Yine, Anayasanın 85 noi maddesi; «içtüzük 
hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katıl
malarını sağlıyacak yolda düzenlenir.» demek
tedir. 

Anayasanın mevzuumuzla ilgili iki madde-
sinli böylece ftesbit ettikten sonra, Anayasanın 
bu4ki maddesinin ne şekilde 'anlaşılacağını ve 
nıe şekilde tatbik edileceğini belirliyen, Anayasa 
Mahkemesinin bir kararına temas etmek istiyo
rum. 

6831 sayılı Orman Kanununun bir maddesi
nin değiştirilmesine dair 1056 sayılı Kanunun 
Anayasaya aykırılığı yolunda yapılan bir mü
racaat üzerine, Anayasa Mahkemesinin vermiş 

L olduğu bir iptal kararı vardır. Bu karan oku
madan, tatbikatımıza ışık tutacağını umduğum 
noktalarını ifade etmek ve sıralamak istiyo
rum. 

Anayasa Mahkemesi bu kararında belirli ola
rak şu noktaları ifade etmektedir : 

«1. Grupu olan her siyasi parti, Başkanlık 
Divanında mutlaka temsil edilecektir. 

2. Katılma, grupların güçlerine göre ola
caktır. Grupların güçleri oranında üyelikler tef
rik edilmelidir. 

3. Grupların kuvvetleri değiştiği takdirde; 
değişiklik, Divana ve komisyonlara aynen inti
kal ettirilir.» 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 4 ncü maddesin
de, Başkanlık Divanlarının bir yıl için kurul
muş olduğu ve bu süre dolmadan Başkanlık Di
vanlarının değiştirilmemesi hususundaki hükmü 
geçerli değildir. Anayasa hükmüne uyulmalı
dır. __ 

«4. Bu esaslara göre kurulmamış olan Baş
kanlık Divanları, hukukça geçerli olmak vasfın
dan mahrumdur. 

5. Millet Meclisinin böyle bir Başkanlık Di
vanının idaresinde yapacağı bir toplantı, Divan-
sız çalışmasına müsavidir.» 

Başkanlık Divanı olmayınca da Millet Mecli
si Genel Kurulundan söz edilemez. Böyle top
lantıda alman kararlar, çıkarılan kanunlar usul 

I bakımından geçerli olamazlar. 
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Anayasanın ve Anayasa Mahkemesinin, Baş
kanlık Divanlarının ve komisyonların teşekkül 
tarzım, anlayışını böylece ifade ettikten sonra, 
mevzua intikal etmek istiyorum. 

Millet Meclisi de Anayasa Mahkemesinin bu 
kararı üzerine durumu tezekkkür etmiş, müta
lâa etmiş ve evvelâ zamanın Millet Meclisi Baş
kanının Başkanlığında toplanarak, grupların 
kuvvet oranlarında vukubulacak değişiklikle
rin, Başkanlık Divanlarına ve komisyonlara 
derhal intikal ve intibak ettirilmesi hususunda 
mutabakata varmışlardır. Millet Meclisinin 
13 . 7 . 1970 tarihli toplantısında da bu husus 
görüşülmüş ve karara bağlanmış, grupların kuv
vetlerinde vukubulacak değişikliklerin derhal 
Başkanlık Divanına ve komisyonlara intikal et
tirilmesine karar verilmiştir. Bilâhara, bu «der
hal» kelimesinin «en kısa zamanda» şeklinde an
laşılması icabedeceği de karara bağlanmıştır. Bu 
noktaların ışığı altında Demokratik Partinin 
durumunu izah etmek istiyorum. 

Demokratik Parti, 28 . 12 . 1970 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen bir yazı ile 
35 üyeden müteşekkil olarak fiilen kurulmuş
tur. Bugün üye adedi 37 dir. Grupun kuruluş 
tarihi ile bugün arasında geçen süre 25 - 26 
gündür. Gerek Anayasa Mahkemesi kararla
rında ve gerekse Millet Meclisi kararında be
lirtilen «derhal» veya «en kısa zamanda» ibare
leriyle tesbite çalışılan süreden, çok daha uzun 
bir süredir. 

Millet Meclisinin Muhterem Başkanı bu du
ruma eğilmiş, mevzua eğilmiş ve grup temsilci
lerini 11 Ocak 1971 tarihinde toplantıya çağır
mıştır. Demokratik Parti Grupu olarak biz, bu 
toplantıda; Başkanlık Divanında bir Reisvekil-
liği ile temsil edilmemizin Anayasanın âmir hü
kümlerine ve bugüne kadar cereyan eden Mec
lis tatbikatına uygun düşeceğini ifade ettik. An
cak, bu toplantıda bir anlaşmaya varmak imkâ
nı hâsıl olamadı. 

Adalet Partisi Grupu temsilcisi, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanında bir Başkanvekilliği ile 
temsil edilmemizin normal olacağını, ancak üye 
adedinin 15 e çıkarılması halinde bir Başkan-
vekilliğinin Demokratik Parti Grupuna tefrik 
edilmesinin imkân dâhiline girebileceğini ifade 
ettiler. 

Bizim, buna itirazımız şu yolda oldu: içtü
zük, Meclis Başkanlık Divanını 13 kişi olarak 
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tesbit etmiştir. Üye adedinin, bir zaruret olma
dan 13 rakamından bütün parti gruplarının 
kuvvetleri oranında temsil edilebilmeleri müm
kün iken, 15 e çıkarılmasının bir içtüzük tadili 
niteliğinde olacağını ve içtüzük tadilinin ise, 
Meclislerde bir hayli zaman alacağını, o zamana 
kadar da Başkanlık Divanının, Anayasanın âmir 
hükümlerine paralel olarak teşekkül edememe
si neticesi, Meclis çalışmalarının selâmetinin 
tehlikeye gireceğini belirttik. 

Bilâhara 13 Ocakta tekrar bir toplantı ya
pıldı, 19 Ocakta tekrar bir toplantı yapıldı 19 
Ocak toplantısında bir anlaşma zeminine varı-
lamıyacağı kanaatine varmış olduğumuzdan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çarşamba gün
kü toplantısında durumu efkârı umumiyeye 
açıklamayı bir vazife saydık. 

13 Ocak ve 19 Ocak toplantılarında Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu Temsilcisi ve Güven 
Partisi Grupu Temsilcisi, Meclis teamülüne de, 
Meclisin daha evvelki tatbikatına da uyularak, 
Demokratik Partinin bir Başkanvekili ile Mec
liste temsil edilmesinin uygun olacağı yolunda
ki görüşümüze katıldılar. Ancak, Adalet Parti
si Grupu Temsilcisi, 13 Ocak toplantısında; mev
cut Reisvekillerinden birisini istifa ettirmenin 
zorluğundan bahsettiler. 19 Ocak toplantısında 
ise, bize bir müjde vereceklerini söylediler. Ta
biî, bir lütuf beklemediğimiz için, söyledikleri
ni de müjde olarak kabul etmedik. Dediler ki: 
«Reisvekili arkadaşların her ikisi de istifa etme
ye hazırdır.» Bu durumda mesele çözülüyor gi
bi görülüyor ise de Adalet Partisi Grupu temsil
cisi yine de üye adedinin 15 e çıkarılması yo
lunda İsrar etti. 

13 kişi ile Başkanlık Divanının teşkili içtü
zük hükmüdür. Değiştirilmesi zaman alacaktır. 
O zamana kadar da Meclis çalışmaları tehlikeli 
bir vasata girecektir. Bu bakımdan, Tüzük ta
diline karşı olmamakla beraber, Tüzük tadili 
için çalışan komisyona üye göndermiş olmamıza 
rağmen, Tüzük tadili yapılana kadar Baş
kanlık Divanında, Demokratik Partinin, 
kuvveti oranında ayrılacak üye ile tem
sili noktasında ısrar ediyoruz. Bugün De
mokratik Partinin, Mecliste 37 milletvekili var. 
Cumhuriyet Halk Partisinin 142, Adalet Parti
sinin 226, Güven Partisinin 14 milletvekili 
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var. Müsaadenizle sizlere bir kaba hesap yap
mak istiyorum. 

Demokratik Partinin bugün Mecliste olan 
üyelerine bir der isek, Cumhuriyet Halk Parti
si 4 ile, Adalet Partisi 6 ile, Güven Partisi ise 
1/2 den daha küçük bir rakam ile temsil edili
yor. 

Şimdi de, Başkanlık Divamndaki partilerin 
temsil ediliş durumuna bakalım. Demokratik 
Parti sıfır ile temsil ediliyor, Cumhuriyet Halk 
Partisi 4 ile temsil ediliyor, Adalet Partisi 8 
ile temsil ediliyor, Güven Partisi de bir ile tem
sil ediliyor. 

Sayın Başkanın sunuş tarzından, anladığıma 
göre, bir içtüzük tadili yapılsın, içtüzük tadili 
yapılana kadar da Demokratik Partinin Baş
kanlık Divanında temsili sağlansın. Ancak, boş 
olan bir kâtip üyeliğe Demokratik Partiden bir 
üyenin tefriki suretiyle bu yapılsın. Bu yola gi
dilmek istendiğini hisseder gibi oluyorum, in
şallah yanılıyorumdur. 

Ancak, şu hususu belirteyim; Anayasa Mah
kemesinin biraz evvel belirtmiş olduğum kara
rında; grupların mutlaka Başkanlık Divanında 
temsil edileceğini belirtiyor, ama ikinci bir 
noktayı da sarahaten belirtiyor, «Kuvvetleri öl
çüsünde üyelikle temsil edilir.» diyor. 

Biraz evvel sizlere yapmış olduğum kaba he
saptan görülüyor; Demokratik Partinin bir 
kuvvetine mukabil, Adalet Partisinin şu anda 
Mecliste 6 kuvveti var. Demokratik Partiye bir 
kâtiplik verilecek, Adalet Partisi yine 8 ile ve
ya şu anda 7 ile temsil edilecek. Kâtipliklerin 
müessiriyetiyle, Adalet Partisine Başkanlık Di
vanında ayrılmış olan üyelerin şu andaki du
rumuna bakılır ise, üye müessiriyetleri arasında 
büyük fark vardır. Adalet Partisi bir Başkan, 
2 Başkanvekili, bir İdare Âmiri ve şu anda 3 
kâtip ile temsil ediliyor. Bunun kuvvetler ora
nında temsil edilme keyfiyetine uymıyacağı 
aşikârdır. 

Eğer, bu şekilde bir tatbikata gidilir ise, 
Başkanlık Divanı, Anayasanın vaz'etmiş olduğu 
prensiplere uygun olarak terekkübetmemiş ola
cağı için, Meclis, Başkanlık Divansız olarak top
lanmış durumuna düşecek, çıkarılacak olan ka
nunlar «şekil noksanı» ile malûl olacak ve ip
tal edilmek tehlikesiyle her an karşı karşıya bu
lunacaktır. Bunun mesuliyeti ise, elbette şim-

I diye kadar olan uyarmalarımız muvacehesinde, 
durumu kabul etmek istemiyen iktidar Partisi 
Grupunun olacaktır . Biz, gerekli uyarmayı 
yapmış olmayı vazife addediyoruz. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Demok
ratik Parti sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı, grup 
adına mı efendim? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Demokratik Partinin, Adalet Partisi Grupun-
dan ayrılarak bir grup halinde teşekkülünden 
sonra, grupu olan partilerin temsilcileri Meclis 
Başkanlığınca bir toplantıya çağırıldı. 11 Ocak 
tarihinde yapılan bu toplantıda oranlar, A. P. 
Grupu sayısının 232 olması esasına göre yapıl
mış idi. Bu ilk toplantıda Demokratik Parti 
Temsilcisi, G. P. temsilcisi ve C. H. P. temsil
cisi olarak da ben, bu sayının Meclis Başkan
lığınca bilinen resmî sayı olmakla beraber, fiilî 
sayının 232 nin altına inmiş bulunduğunu, bu 
bakımdan ileride oranların tesbiti bakımından 
tekrar tekrar toplantıları önlemek maksadiyle, 
kesinlikle grup sayılarının tesbiti gereğine de
ğindik. 

ikinci toplantıda A. P. nin temsilcisi olan ar
kadaşımız, sayının 232 olduğunu ve grup yöne
ticilerinin, Genel Merkez yöneticilerinin istifa
ların vâki olduğu hakkında teyidedici söz söy
lemediklerini ifade ederek İsrar etti. 

Başkanlık, fiilî bir durumun mevcudiyetini 
de dikkate almak suretiyle teşekkül edecek ko
misyonların hesabında, ileride mütaaddit top
lantıları önlemek maksadiyle 226 sayısını esas 
alarak bir oran yapmış idi. Buna göre, Baş
kanlık sunuşları olarak Yüce Heyetinize arz 
edilen ve tasvibinizi gören komisyonların tesbi-
tinde oranlarda anlaşmakta güçlük çekmedik. 
Yalnız, Başkanlık Divanının tarzı terekkübün
de A. P. temsilcisi arkadaşımız ilk toplantıda 
Başkanvekillerinden birisinin istifa ettirilmesi
nin güçlüğü üzerinde durdu. 

Hatırlanacağı üzere, Başkanlık Divanı sayı-
| sim içtüzük, 13 rakamiyle tesbit etmiştir, içtü-
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zük hükmünün değiştirilmesi ise, kanun prose
dürüne tabidir ve o yoldan yapılır. Fakat da
ha evvelki bir kararla Yüce Heyetiniz Başkan
lık Divanı üye sayısını 14 e çıkarmış ve artan 
bir üyeliği de Cumhuriyet Halk Partisine Kâtip 
üye olarak vermişti. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ev
velâ prensibolarak Başkanlık Divanının İçtü
zükle tesbit edilmiş bulunduğunu, bunun değiş
tirilmesinin Meclis karariyle mümkün olmadığı
nı savundu. Ve bu maksatla da Anayasa Mah
kemesine dâva açtı. Yalnız, Anayasa Mahkeme
sinden karar çıkıncaya kadar muteber olacak 
bir karar Yüce Heyetinizce verilmiş bulunduğu
na g'öre, bu bir üyeliğin de, müessiriyet bakı
mından Başkanvekilliği olmasını istemişti. Bu 
bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi kâtip üye
liğe aday göstermemiştir. 

Bu son toplantımızda, 13 rakamı üzerinde, 
yani Meclis içtüzüğünün emrettiği sayı üzerin
de grupların kuvvet oranlarının teşekkülünün 
mümkün olduğu ifade edildi. Buna göre de 7 
Adalet Partisi, 4 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 
Güven Partisi, 1 Demokratik Parti... 

Arkadaşlarım, burada üzerinde durulması 
gerekli bir nokta var; biraz evvel tasvibinize 
iktiran eden 13 kişilik komisyonlarda; dikkat 
buyurmuşsanız, ne Demokratik Parti., ne Güven 
Partisi, ne de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
sayılar üzerinde durmadık. 7, 4, 1, 1, oranı 
kuvvet oranını ifade etmektedir. Ancak, ko
misyonlarda her üyenin bir oyunun olması, di
ğerine nazaran görev ve görevin etki derecesi 
bakımından faikiyeti bulunmaması sebebiyle an
laşmaya kolay varıldı. Başkanlık Divanında 
Adalet Partisini temsil eden arkadaşımız 13 ra
kamının doğru olduğunu, içtüzük emri olduğu
nu, artırmanın doğru olmıyacağını kabul etti
ğini, ancak bir içtüzük tadili suretiyle sayının 
15 e çıkarılması yoluna gidilmesinin uygun ola
cağını ifa etti. Bunda da iki gerekçe ileri sür
dü: 

Bu gerekçelerden birincisi; mevcut Başkan-
vekillerinden her hangi birisinin istifa ettirilme
sinin güçlüğü, 

İkincisi, bugün Adalet Partisi 226 sayısiyle 
de iktidardadır. Başkan her zaman Meclise 
riyaset edemez. Protokol görevleri vardır, tem
sil görevleri vardır. Daha ziyade Başkanvekil-

leri Meclisi idare eder, bu bakımdan Meclis 
Başkanını bir tarafa bırakırsak 13 rakamına 
göre üç Başkanvekilinden birisini de Demokra
tik Partiye verdiğimiz zaman iktidar, Meclisi 
muhalefet kadar idare etmiyecek demektir. 

Şimdi arkadaşamm; bu gerekçeler kanaa
timce tutarsızdır. Bir defa istifa ettirmenin 
gücüğünden bahsederken, Demokratik Parti 
temsilcisinin de ifade ettiği gibi, sayın arka
daşımız son toplantıda her iki BaşıkanveMlinin 
de istifaya hazır bulunduklarını, emredildiği 
takdirde derhal istifa edeceklerini ifade etti. 
Başkanvekillerinin en az oy alanın veya istifayı 
kabul edeninin istifasını sağlamak suretiyle bdr 
Başkanvekilliğinin Demokratik Partiye veril
mesi hal tarzı olacak yerde, temsilci arkada
şımız 15 rakamında ısrar etti. Bir taraftan 
13 rakamının Tüzük gereği olduğunu, alına
cak kararların Tüzük tadili mahiyetinde olaca
ğını, Tüzük tadili cihetine gidilmesinin uygun 
bulunacağını ifade ettiği halde, öte yandan da 
15 Q çıkarılmasında ısrar etti. 

Diğer gerekçeye gelince arkadaşlar; ikti
darın, Meclis oturumlarını muhalefet kadar 
idare etmiyeceği gerekçesi doğru değil. Geç
mişte bunun emsalleri var; Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda bulunduğu zamanlar, ha
tırlanacak olursa, Cum'hurryet Halk Partisi 
bir Meclis Başkanı ile temsil edilmiştir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — O zaman azınlık 
iktidarıydınız. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Ya
kında siz de o hale geleceksiniz Sayın Biçer. 
Rica ediyorum. 

Arkadaşlarım; ben olup biten hâdiseyi an
latıyorum. Hiç şüphe etmeyin ki, müdahaleler 
karşı cevapları davet edecektir. Bu bakımdan 
cevaplarımda aşırı kaçmamaya çalışmakla be
raber, sevdiğim arkadaşlarımı kırmak iste
mem, onun için müdahale etmemenizi rica ede
ceğim. 

O zaman Cumlhuriyelt Halk Partisinden bir 
Başkan idi. Başkanvekillerinden birisi Adalet 
Partisi, birisi Millet Partisi, birisi de Yeni 
Türkiye Partisi gruplarına mensup arkadaşlar 
ildi. 

Bundan başka Cumhuriyet Halk Partisin
den, Güven Partisi kanadının ayrılması sonu
cunda, her ne kadar Güven Partisi ayrılması-
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m mütaakıp BaşkanvekiiBiğini hemen o tarih-
f̂ce isıtemıeımiş ise de, bu, ayrılmanın seme sonu
na, yani dönem sonuna yakın bir zamanda vu-
kulbulmasımdan olmuştur. Yeni dönemde bir 
Başkanvekili ile temsil edilmiştir ve sayıları da 
daiha imla değildir. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin kara-
T̂unîn icabı olarak, Güven Fantisinin o, 36 ora-

-nina !bir idare Amirliği ile temsil imkânı ve
rilmişken, 35 Milletvekili sayısı ile »kurulmuş 
vıe bugün 37 olduklarını bildirdikleri Demok-
raitik Parti Grupuna, bir Başkanivekilliğinin ve
rilmesi hem. geçmiş tatbikat bakımından, hetm 
de Tüzünğü ve Tüzükten de üstün olan Anaya
sanın hâkimiyeti prensibi esasıma uygun ola
rak Anayasa Mahkemesinin kararı muvacehe
sinde haklı ve ölçülü bir görüş olur. Başkan-
vekilliğimin verilmesi lâzımdır. Sayıyı yüksel
telim, 15 e çıkaralım, 16 ya çıkaralım. 

Arkadaşlarım, bugün demokratik rejim içe
rsinde şu veya bu grupun sayısında azalma, 
Tyükselme olabilir, mümkündür ve olmaktadır. 
'Yarın şu veya bu grupun sayısının yükselmesi 
veya azalması sonucunda yeni bir toplantı ica-
Ibederise o zaman tekrar bir yükseltme mi tale-
toedeceğiz? 

Bu durum gösteriyor ki, 13 rakamı üzerim-
<de eğer kuvvet oranlar teşekkül ediyorsa - ki, 
Ibu teşekkül ediyor - Meclisteki grup sayısı da 
«çok faızla değilse dörit parti temsilcisinin ka-
«îbul etltiği gibi, Başkanlık DÜvamımım 13 sayısı
nı kabul ötmeiye mecburuz. Bu sayıyı kabul öt
tükten sorara Demokratik Partiye bir Kâtiplik 
mi verilsin, Başkanvekilliği mi verilsin, mese
lesinin münakaşası gelir. 

Arkadaşlarım, bu müztkereler sırasında 
itemsilciler tarafımdan bir husus daha ortaya 
atıldı; Anayasa Mahkemesinin adı geçen ka
rarlarında - ki, bu kararlar o zaman küçük bir 
ıgrup halinde bulunan işçi Partisinin açtığı 
bir ıdâva sebebiyle ittihaz edilmiş kararlardır -
grupların Başkanlık Divanımda temsili şartını 
ileri sürdüğü ve fakat .kuvvetlerine göre Baş
kanlık mı verilsin, Başkanvekilliği mi veril
sin, idare Amirliği veya Kâtiplikle mi temsil 
edilsin? Bu hususta Anayasa Mahkemesinin 
her hangi bir işaretinin bulunmadığı keyfiyeti 
müaakere edildi, 

Bu, şu demektir; Demokratik Partiye sayı 
olarak 13 kişilik Başkanlık Divanında bir üye
lik düşmektedir. Eh, bir üyelik düştüğüne gö
re, Demokratik Panti temsilcisinin de ifade elt-
tiği gibi, bu üyelik, bugün halen münhal bu
lunan kâtiplik olabilir ve bu kâtiplikle de böy
lece Başkanlık Divanında temsil edilmiş olur. 
Peki ama, öte yandan Anayasamın 84 ncü onıaJd-
desinin şartı bu şekilde yerine geliyor mu? 
Arkadaşım benden evvel bunu okudu. Burada, 
«Parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Dilvra-
na katılmalarını sağhıyacaJk şekilde, Başkanlık 
Divanı kurulur.» diyor. Yani, Başkanlık Di
vanına grupu olan her partimin iştirak şartı
nım yanında, ayrıca kuvvetleri oranımda iştira
kini Anayasa şart koşuyor. 

Eğer ıo ızamam, İşçi Partisinin Anayasa Mah
kemesine açtığı dâvada; Anayasa Mahkeme
si, Başkanvekilliği, Başkanlık veya İdare 
Amirliği gibi hususlarda durmamış ise, bu 
hususlarda sarih bir hüküm getirmemiş ise; bu, 
o zamanki işçi Partisinin, zaten 10 kişi civa
rında bir grupla temsil edilmiş olmasından, 
kuvvet oranının (1) tamsayısının çok altımda 
bulummasımdam ileri gelmektedir. 

Eğer, Güven Partisine vaktiyle 0,36 oranı
na göre bir Kâtip üyelik verilmiş bulunsaydı; 
(1) tamsayısının altımda bulunduğu için, bel
ki itiraz etmeye hakları bulummıyabilirdi. Ama, 
idare Amirliği istediler, idare Amirliğini de 
verdik. Şimdi 13 sayısı ile, 13 mületvekil ile 
temsil edilen bir grupa, mıüessiriyeti, güven 
önemi bakımımdan bir idare Amirliği vermiş 
olan Meclisim, 37 kişilik Milletvekili kadrosu^ 
ma sahip Demokratik Parti Grupuna, Adalet 
Partisinden ayrıldığıma göre ve bu ölçüler bu
gün halen mevcut bulunan Başkanlık Divanı
nın tarzı terekkübü, bu grup ayrılmadan ev
vel, Adalet Partisi Grupu içerisinden ayrılma
dan evvel teşekkül ettiğine göre, elbette ki 
bir Başkanvekilliğini istemeleri haklarıdır. Bu
nu da Meçisin vermesi iktiza eder kanaatinde
yim. 

Adalet Partisi Grupu temsilcisi arkadaşımı
zın, «15 e çıkaralım» iddiası vâridolamaz. Çün
kü 15 rakamımda, gruplarım kuvvet oranları 
da temsil edilmiyor arkadaşlar. 15 rakamımda 
kuvvet oranları bile uymuyor^ 13 rakamımda 
uyduğu gibi, terekkübettiği gibi etmiyor. 15 
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rakamına çıkarıldığı takdirde, Adalet Parti
sinden başka, muhalefet partilerini teşkil eden 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun da talep
leri olur. Bunum dışımda, (bir BaşkanveMlIliği 
ile yetinmek durumumda bulunan ve bundan 
başka bir talepte bulunmayan Demokratik Par
tinin, her hailde bir Başıkanvekilliğinden fazla 
bir talebi de olabilir. Fakat, böyle bir talepte, 
biz 13 rakamında ısrar ettiğimiz için, bulun-
cmuış değiliz. 

Bu bakımdan, Baışanlik Divanının içtüzü
ğün âmir hükmü gereğinıoe, 13 rakamı üze
rinden teşekkül ettirilmesini ve Adalet Parlti-
ısinıe mensup Başkanvekillerinden bMsinim isti
fasının sağlaması suretiyle Demokratik Parti
ye verilmesini, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak uygun buluyoruz. Anayasa Mahkemıeısi-
miin kararlanma, Anayasanın rulhunıa, içtüzük 
hükümlerine uiyigun bulmaktayız; haklı bul
maktayız ve haklı bulduğumuz için bu gförülşü 
müdafaa ediyoruz, savunuyoruz arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. Biralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adıma Sa
yın Sabahattin Araş, buyurunuz ©fendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Meclisin sayın 
üyeleri; 

Başkanlık divanlarının teşkili sırasında âriz 
ve amik müzakere edilmiş bir mevzu, bu kere 
yine huzurunuzdadır. Demokratik Parti kurul
duktan sonra, Sayın Meclis Başkanımız, grup 
temsilcilerini davetle 3 toplantı tertibetmiştir. 
Bu toplantılarda, yeni partinin kuruluşu sebe
biyle Başkanlık Divanı ve komisyonlarda oran 
değişikliğinin, nasıl halledileceği görüşülmüş, 
intibaklar için müzakereler yapılmıştır. Sayın 
Başkan, bu toplantıları, anahatlarıyla veciz ola
rak ifade buyurdular. 

Şimdi, bir hususta hafızalarınıza müracaat
ta bulunmama izin veriniz. 13 . 7 . 1970 tarihli 
Birleşimde, o zamanki Millet Meclisi (Sayın Baş
kanı, Anayasa Mahkemesinin son bir kararın
da, Anayasanın 84 - 85 ve 94 ncü maddeleri 
uyarınca, Genel kurullarda her hangi bir oran 
değişikliği vâki olursa, bunun hemen Başkan
lık Divanına ve 'diğer organlara intikal ettiril
mesini ve gerekli intibakın yapılmasını âmir ol
duğundan bahsederek; o sırada Adalet Partisi, 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Güven Partisi grup 
temsilcileriyle yaptıkları toplantılarda, gruplar 
temsilcilerinin «Anayasanın üstünlüğü» prensi
binden hareketi önplâna aldıklarını, anlatmış
lardı. 

Buradan hareketle, Millet Meclisi Genel Ku
rulunda temsil edilen siyasi parti gruplarının 
üye sayılarında bir değişiklik olması halinde, 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında ve kurul
muş olan komisyonlarda, siyasi parti grupları
na düşen sayı bakımından derhal gerekli intiba
kın yapılmasının müştereken kabul edildiğini; 
bu «derhal» sözünden «hâdisatm bünyesinde 
mevcudolan, mümkün mertebe en süratli şekil
de» denmek istendiğini öğrenmiştik. Bu görüş 
kabul edilince, bir siyasi parti grupuna aidolan 
organa göre; Parlâmento komisyon veya organ
larında seçilmiş olanların, o siyasi partiden ay
rılmaları hali, bulundukları (komisyon veya or
ganlardan ayrılmayı tazammun edeceği, partile
rin oranlarında değişiklik olması halinde, Baş
kanlığın durumu gruplara bildireceği; grupla
rın da komisyon veya organlardan çekilecek ve
ya bir komisyon veya organa yeniden seçilecek 
üyelerini, kendi iç yönetmeliklerine göre tesbit 
edip, Başkanlığa bildirileceğinin takarrür ede
ceği, tabiî sonucuna varılmıştır. Sonra, Genel 
Kurulda müzakere açılmış; oranların tesbitinde, 
boş üyelikler hariç, Millet Meclisi üye tamsayı
sının oran hesabına esas tutulacağına dair, Cum
huriyet Halk Partisi görüşü; Adalet Partisi ve 
Güven Partisi gruplarının aksi görüşleri kabul 
edilerek, iltifat görmemiş idi. 

O zaman, Adalet Partisi ile Güven Partisinin 
iltifat ettiği ve şimdi de iltifatta devam ettikle
ri görüş; «Organların tesbitinde siyasi parti 
gruplarının birbirlerine karşı kuvvet ölçüsü na
zarı itibara alınmalıdır» şeklinde idi. Esbabı 
mucibe olarak, Anayasanın 84 ncü maddesinin 
birinci ve 85 nci maddesinin ikinci fıkralarının 
âmir hükümleri gösteriliyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ilgili fıkra
ları arz ediyorum: 

84 ncü maddenin birinci fıkrası der M; 
«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki 
siyasi parti gruplarının kuvvetleri (ölçüsünde 
Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kuru
lur.» 

85 nci madde, «içtüzük hükümleri, siyasi 
parti gruplarının Meclislerin bütün faaliyetleri-
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ne, kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları en az 10 
üyeden meydana gelir.» der. 

Yine, 'Bütçe Karma Komisyonunun teşkilini 
öngören, Anayasanın 94 ncü maddesinin mefhu
mu muhalifinden, 140 sayılı Türkiye Vatandaş
larının Türkiye IBüyük Millet Meclisine başvur
maları ve dilekçelerinin incelenmeleriyle karara 
bağlanmasının düzenlenmesine dair Kanun, 468 
sayılı Kamu İktisadi Teşekküllerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince düzenlenmeleri hak
kında Kanun ve 378 sayılı Yasama Meclislerinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanunlar da, bu şekilde bir oranın uygulanmıya-
cağına dair hükümlerin, mefhumu muhaliflerin
den çıkacak mânalar ileri sürülmüştü. Buralar
da sarih olarak ölçüler vazedilmiştir. 

Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu iddialarını tekrarlamışlardır. Ayrıca, 
13 . 7 . 1970 tarihli Meclis Kararının iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurmuşlardır. Anaya
sa Mahkemesinden de bugüne kadar ıttılaımıza 
ulaşan bir karar sadır olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1965 - 1969 döne
minde, bâzı gelişmelerden de kısaca bahsetmek 
istiyorum: 

O dönemde Meclisteki parti grupları bugün
künden fazla idi. Başkanlık Divanında bütün 
grupları temsil için, Anayasa zaruretiyle, içtü
zük mahiyetinde bir kararla, Başkanlık Diva
nının 16 ya çıkarılmasına karar verilmiş bulu
nuyordu. Keza, Üçüncü Dönemde de, 13 . 7 .1970 
tarihli bir kararla, Başkanlık Divanı 14 üyeye 
çıkarılmıştır? 

Alınan içtüzük mahiyetindeki kararın iptali 
için, daha doğrusu, bir kanunun iptali yönün
den esbabı mucibe olmak üzere, Türkiye işçi 
Partisi Anayasa Mahkemesine başvurmuş; yine 
bildiğiniz üzere, Anayasanın 84 ncü maddesinin 
«Başkanlık divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana ka
tılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur» âmir 
hükmüne istinaden, Türkiye işçi Partisinin Di
vana katılmayışını Anayasaya aykırı bularak, 
iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin bu kararı, 
üye sayısının içtüzüğün 5 nci maddesindeki 
sayısından fazla bir rakama iblâğına dokunma-
mıştır. içtüzüğün 5 nci maddesi uyarınca, Di
vandaki üye adedinin fazlalaştırılmasına do-
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kunmamıştır ve bu doğrudur. Çünkü, Dahilî 
Nizamnamemiz eskidir. Anayasamızın tatbikin
den bu yana, yeni içtüzüğümüzü çıkaramamı
şadır. Tüzük ile Anayasanın çatışması halinde, 
Anayasanın zarureti icabı, yine Heyetiniz ge
rekli kararı alabilecektir; nitekim bu şekilde 
karar alınmıştır. 13 . 7 . 1970 ve 27 . 11 . 1970 
tarihli birleşimlerde de Yüce Meclisiniz aynı 
düşüncelerle, Başkanlık Divanı üye sayısını 
14 e çıkarmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; yeni kuru
lan Demokratik Partinin Divanda temsili için 
karar alacaksınız. Zira Anayasa hükmü böyle 
emrediyor. Y-r*leri neresi veya nereleri olacak
tır? Bunu, temsilcileri grupların yöneticilerinin 
toplantısında da ve burada da bildirdiler : Bir 
Başkanvekilliği isterler. Önümüzdeki Meclis 
tatbikatları vardır, emsali durumlar vardır; is
teklerine karsı durmuyoruz, Başkanvekilliği ile 
temsillerine «evet» diyoruz. Ancak, «Başkanlık 
Divanmdaki üye adedinin 13 e indirilmesi» şek
lindeki görüşlere, şimdi izah edeceğim hukukî 
sebeplerle katılmıyoruz. 

Meclis Başkanlığı Teknik Dairesi, 13.7.1970 
tarihinde aldığı, aldığımız karar gereğince, ge
rekli incelemelerini ve hesaplarını yapmışlar
dır. Biz Adalet Partisi olarak, Başkanlık Di
vanı üye adedinin 15 rakamına iblâğını istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 15 rakamına 
göre grupların nispetlerini arz ediyorum : 

Adalet Partisi 8,24, Cumhuriyet Halk Parti
si 5,04; Demokratik Parti 1,24, Güven Partisi 
0,43 tür. Yani, Teknik Daire tarafından yapıl
mış olan bu hesaba göre, Adalet Partisine 8, 
Cumhuriyet Halk Partisine 5, Demokratik Par
tiye 1 ve Güven Partisine - her hal ve kârda -
1 üyelik düşecek şekilde, 15 rakamı tatbik edi
lirse, bunda matematikman her hangi bir hata 
yoktur. Hukukî bakımından da - biras sonra 
arz edeceğim - her hangi bir hata yoktur. 

Demokratik Parti hariç, bütün grupların 
üyeliklerini, daha evvel almış olduğunuz karar
la verdiniz. Demokratik Partiye de bir üyelik 
düşeceğine göre; Başkanvekilliği de talebolun-
duğundan ve evvelki tatbikatlarda da bu yönde 
kararlar verilmiş bulunduğundan, her hangi bir 
şekilde itirazımız olmuyor. 

Diğer grupların üyelik adedinin indirilmesi 
için hukukî bir sebep bulmak cidden güçtür. 
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Böyle hakkaniyete tam uygun bir karar alırsa
nız, bakınız ne olacaktır? 

Sayın Başkanımız, Meclisin tatbikatları ve 
teamülleri uyarınca bizi içeride ve dışarıda, Yü
ce Meclisin şanıma yakışır şekilde temsil etme 
fırsatını bulacaktır. Muhalefete mensup iki kıy
metli arkadaşımız bir ayın 15 gününde, iktidar 
kanadına mensup iki arkadaşımız bir ayın diğer 
15 gününde birleşimleri idare edeceklerdir. Me
sele, elbette ki, tarafsızlık ilkesinin tatbiki ile 
halledilir. Buna da inancımızın, tam olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

DaJha evvel alınmış olan kararlar var ilken, 
gerek bu sene, gerek geçen sene, gerek İkinci 
Dönemde alınmış bu şekilde kararlar var iken, 
buna karşı ciddî bir esbabı mucibe ile çıkmama
nın mânasını anlamak hakikaten güçtür. 

Biz yukarda toplantılarda bâzı şeyleri ımev-
zuubahsettik, arz edeyim : Biz dedik ki, Divan-
dalki üye miktarının artırılması hakikaten bir 
içtüzük meselesidir. Eğer içtüzük tadiline taraf
tar iseniz, buyurunuz birlikte olarak içtüzüğü 
tadil edelim. Şayet, Demokratik Pariti Sözcüsü
nün burada da ifade ettiği gibi, «biz gecikme 
halindeki her hangi bir mesuliyete iştirak etmi
yoruz» şeklinde bir şey »öylerseıniz, o takdirde 
daha evvel içtüzük mahiyetinde olmak üzere 
Meclisin almış olduğu kararlar var, tatbikat var, 
buna gidelim.. Biz bunu dedik. Her üç grup 
temsilcileri arkadaşlarımız bu fikrimize iltifat 
etmediler. 

Muhterem arkadaşlarım, hakkımızdan ne 
fazla, ne de eksik işitiyoruz. Yüce Meclisin, gö
rüşlerimize uygun, olarak hazırlanıp takdim et
tiğim önergemize iltifat buyurmasını talebeder-
ken, yeni 'içtüzük üzerindeki çalışmaların biram 
evvel bitirilip Meclise getirilmesini, zaman alan 
bu türlü müzakerelere son vereceği ümidi ile, 
Adalet Partisi Grupu adına Yüce Meclisi say-
gfiyle selâmlıyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 

PAHRt UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Değerli parti grup başfcanvekilleri ve sözcü
lerinin mütalâalarını dinledim. Bu mütalâalar 
karşısında şahsi görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Meseleyi bu kadar karışık bir şekle getir
mekte hiçbir mâna yoktur kanaatindeyim, işi 

I biran önce halledip, Anayasanın ve İçtüzüğün 
öngördüğü şekilde bir karara bağlayıp, Divanı 
ve Meclis faaliyetlerini durdurmaksızın, kemdi 
çalışmalarına sevk etmek gerekir. Mühim olan 
budur. 

Esas itibariyle parti grupları temsilcilerinin 
yaptıkları toplantıda fazla bir anlaşmazlık ol
duğu neticesine varmaGî da mümkün değildir, 
mesele anlayışla karşılanmış bulunmaktadır. 
Yalnız bir noktada tereddüt vardır, iktidar ka
nadı Divanım 15 e çıkarılmasını arzu etmekte
dir, muhalefetteki arkadaşlarımız ise, 13 raka
mı ile temsil edilmesini arzu etımektedMer. Me
sele Ibundaın ibarettir. 

Bundan evvel aldığımız kararlar düşünüle-
cdk olursa, Yüksek Heyetiniz komisyonların da
ha iy*i çalışabilmesini ve bütün parti grupları
nın Anayasaya ve İçtüzüğe uygun şekilde tem
sil edilebilmelerini temin için güzel karara var
idiniz, komisyonların sayılarını birer artırmak 
suretiyle pekâlâ teşkilinin mümkün olduğu gö
rüldü ve hiçbir kanattan, değerli arkadaşları
mızdan itirazlar vâki olmadı. Demek iki komis
yon sayılarını ve Divanı teşkil eden sayılan ar
tırmakta hukuken hiçbir mahzur yoktur. Mah
zur olmadığına göre bunda anılaşmak da bir nok
tada, mümkün olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarımız şu ndkta üzerinde dur
maktadırlar, yeni bir değerli grup Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yer almıştır, haklı ola
rak Anayasaya ve İçtüzüğe göre temsil edile
cektir ve bunun 1 üyelikle temsili konusunda an
laşmazlık da yoktur. Gerek iktidar grupu, ge
rekse muhalefet grupu Divanda Demokratik 
Partiye bir Başkanvekilliği verilmesinde ittifak 
halindedir ve bu grup da bunu rahatlıkla ka
bul etmektedir. Bu hususta bir mesele yoktur. 
Şimdi böyle olumca, 13 üzerimde mi karar kıla
lım, 15 üzerinde mi karar kılalım noktasını 
halletmemiz lâzım. Ben şunun için arz ediyorum 
ki, bunu karışık bir şekle getirmeye lüzum 
yoktur. 

Bir defa prensip itibariyle 13 rakamı ile 
Dıijvan temsil edildiğinde, iktidar paT'tisi 7 sayısı 
gibi bir oranla iştirak etmektedir, muhalefet 
partileri 6 sayısı ile iştirak etmekteidir. Oran 
mıevcüttur ve itiraz yoktur. 15 sayısı ile Divan 
teşekkül ettiği takdirde, bu defa iktidar parti-

I sinden gelen teklife göre, Divanda iktidar ka-
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nadı - Başkan dâhil - 8 sayısı ile temsil edile
cektir, muhalefet kanadı 7 sayısı ile temsil edi
lecektir. O halde yine hiçbir suretle anormal 
bir durum ortada mevcut değildir. Birincisinde 
7 ye 6, ikinci kompozisyonda 8 e 7 olmaktadır 
oıran ve bu mantığa da uygundur, Anayasaya da 
uygundur ve içtüzüğe de uygun düşmektedir. 

Şimdi durum böyle olunca, iktidar partisin
den, gelen teklife göre, Meclis Başkanlığı tabiî 
olarak iktidar partisinde olduğuna göre, 2 baş-
kanvetkili, 1 idareci üye, 4 kâtip, toplam 8 ol
maktadır, 8 üye iktidar kanadına verildiği tak
dirde. 

C.H.P. Grupuna 1 başkanvekili, 1 idareci 
üye ve 3 kâtip üye, toplam 5 olmaktadır, 5 üye 
ile Divanda temsil edildiği takdirde, 

Demokratik Parti 1 başkanvekilliği ile, di
ğer partilerle mutabakata varıldığına göre, yine 
1 üye ile, 

Güven Partisi de 1 idareci üye ile temsil 
edildiği takdirde hiçbir mesele kalmamaktadır. 

Üye adedinin 13 yerine 15 olmasından hangi 
sakınca doğabilir muhtereım arkadaşlarım? Ko
misyonları da bu şekilde teşkil ettik. 

Yalmz bir nokta üzerinde arkadaşlarımızın 
tereddütleri olduğu anlaşılıyor. Bunu izale et
meye çalışacağım, o nokta şudur, iktidar parti
sinin başkanvekilliği 2 olarak kalırsa bir de esas 
Başkanları var, 3 eder, 1 Başkan, 2 Başkanveki-
linin kürsüyü işgal etmesi halinde bir hâkimiyet 
teessüs eder, önemli meselelerde eskili olur, bi
naenaleyh öteki gruplar mahkûm duruma dü
şer gibi, bir endişe olduğu hissediliyor. Buna ka
tiyen itibar etmemek lâzımdır. Şiımldiye kadar 
başkanvekilliği görevini deruhde eden çok de
ğerli arkadaşlarımız Meclisin sanma ve şerefine 
yakışır bir şekilde, gayet tarafsız ölçüler içeri
sinde bu kürsüyü temsil edebilmişlerdir. Başka
nın yanında, Adalet Partisinden 2 başkanvekili, 
Cumhuriyet Halk Partisinden 1 başkanvekili, 
Demokratik Partiden 1 başkanvekili olmak 
üzere, 4 başkamyekili, bugüne kadar olduğu gi
bi, bundan sonra da Meclis kürsüsünün yine ta
rafsız bir tutum içerisinde, kendi şerefi ile 
mütenasip bir şekilde temsil edileceğinden hiç
bir arkadaşımız endişe duymamalıdır. Şayet 
böyle bir şey vâridolmuş olsa dahi, muhalefet 
kanadını teşkil eden arkadaşlarımızın, iktidar 
kanadının bu türlü, her hangi bir en küçük 

hareketîne müsamaha etmiyeceğinden emin ol
maları iktiza eder. 

Binaenaleyh, meseleyi fazla uzatmıyalım, 
komisyonların teşkilinde yaptığımız gibi, 13 ra
kamını 15 e iblâğ edelim, bu teklif edeceğimiz 
ölçüler içerisinde gruplarca anlaşmaya varalım 
ve Yüksek Heyetçe bunu tasdik edelim, mesele 
bitmiş olsun. 

Şayet içtüzükteki 13 rakamını tadil cihetine 
gidecek olursak, bu, uzun zaman alacaktır. Gö
rüyorsunuz, Meclisin gündeminde bulunan pek 
çak meseleler vardır, buna ne zaman sıra gele
ceği belli olmaz ve bu takdirde ileride birtakım 
itirazlar da vâki olabilir. Bu mesele gündemde
dir, henüz neticeye bağlanmamıştır, binaenaleyh 
bu kararlarımız mualleldir, diyebilecek arka
daşlarımız da çıkabilir. Buna her hangi bir şe
kilde meydan vermemek üzere, şimdilik içtüzü
ğe dokunmaksızın, 15 rakamı üzerfiıde arz et
tiğim nisibetlerde mutabakata varacak olursak 
meseleyi halletmiş oluruz, gerek Meclis Divanı
mız ve gerekse komisyonlarımız bu Ölçüler içe
risinde çalışmalarını devam ettirebilirler. Ben
deniz buna göre bir önerge takdim ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. (A.P. sıralarından 
alkışlar) 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Bu hesaplaır 

yapılırken bağımsızlar hesaba dâhil edildi mi, 
edilmedi mi? 

BAŞKAN — Efendim, bu mesele evvelce iki 
defa, bir defa da Birleşik Toplantıda görüşül
dü, C.H.P. Grupu daima bağımsızların da he
saba katılmasını müdafaa etmiş olmasına rağ
men Mecls öbür türlüsünü kararlaştırdığı için, 
hesaba katılmamıştır efendim. Yalnız siyasi par
ti gruplarının üye sayılarının toplamı hesaba 
katılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Teşekkür ede
riz, katılmıyor, buna ben de katılmıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayüı Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben şahsım adına konuşuyorum, şimdiye 

kadar arkadaşlarımız bu konu üzerinde Anaya
sa yönünden ve oran yönünden durmuşlardır, 
ben bunun ekonomik yönü üzerinde duraca
ğım. 
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Şimdilik 3 başkanvekilliği var, eğer biz bu 
başkanvekilliğini 4 e çıkaracak olursak, 1 baş-
kanvekili bir hafta çalışacak, üç hafta rahat
lıkla odasında, hiçbir komisyona iştirak etme 
imkânı olmadığı için, oturacaktır. Sonra, kâti
bi verilecek, odası verilecek, maaşı verilecek. 
Bunlar kıskanılır şeyler değildir, eğer hizmet 
babında verilecekse doğrudur. Ama lüzum yok
tur, 4 tane başkanvekilliğine lüzum yoktur. 
Halen mevcudolan 1 Başkan ile 3 başkanvekili 
arkadaşımız bu işi yürütmektedir. Şimdi hepi
miz hakkı olanın hakkını teslim ediyoruz, di
yoruz ki; yeni teşekkül etmiş olan Demokratik 
Partiye bir ibaşkanvekilliği vermek mümkün
dür. Ama A. P. li 2 başkanvekilinden birisi is
tifa etmediği için bu mümkün olmuyor. O hal
de kur'a çekin... Aksi halde yarın öbür gün bir 
parti kurulduğu zaman, bizim arkadaşlardan 
birisi istifa etmiyor diye ona da bir hak vere
ceğiz ve bu sayıyı 16 ya, 18 e çıkaralım gibi 
bir havanın içine girmş olacağız. Bu mümkün 
değidir. İstirham ediyorum; eğer tasarruf isti
yorsak bu yola gitmiyelim. Bu hususta Anaya
saya bakılır, içtüzükte bulunan hükümler na
zarı itibara alınır, ama bunun sonucu da bir 
tasarrufa bağlanır. 

Siz burada mutlaka fbirisine bir hak verir 
iken bir taraftan da ötekinin hakkı biter. Bi
risinin hakkı başladığı yerde ötekinin hakkı 
bitmiştir. Hakkı bittiğine göre elbette ki han
gisi lazımsa o geri çekilip Demokratik Partiye 
verilmesi lazımsa verilmesi gerekir. 

FERHAT NURİ YILDIRIM (Ankara) — 
Ne ile çektiriyorsun geri? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka
daşım, ne ile seçilmişse, buraya nasıl gelinmiş-
se o şekilde gidilir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, siz lütfen mü
dahale etmeyin. 

Sayın Şener, siz de Heyeti Umumiyeye hita-
bediniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Nasıl bura
da seçilmişse elbette ki demokratik nizamda 
seçilirken gitmenin de yolu aynı şekildedir. 

Başka? Efendim Tüzükte yoktur. Divan üye 
sayısının 15 e çıkartılması var ya. Tüzük deği
şikliği, zannedersem 253 ncü maddesine göre 
bir tüzük değişikliği yapılması lâzımgelirse 
doğrudan doğruya Anayasa esasına göredir. 

Siz karara göre yapıyorsunuz bunu. Biz de Ana
yasaya müracaat ettik. Diyoruz ki; bu tü
zük değişikliği kararla olmaz. 

Efendim, tatbikat vardır. O halde 'bu tat
bikatınız, gelecek olan, yeni kurulması muhte
mel olabilecek olan bir parti için de aynı şey
ler yürüyecektir. Eh, bize o halde ayda bir de
fa nöbet gelecek biz Başkanvekilliği yapalım. 
Olmaz arkadaşlar. Buna ekonomik tarafından 
da bakmak lâzımdır. Biz, tasarruf yapacağız 
diyoruz, ama bir taraftan da makamlar ihdas 
ediyoruz. Bunun hatalı olduğunu söylemek is
terim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Vedat önsal, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; huzurlarınızı fazla 
işgal edecek değilim. Ancak, Demokratik Par
ti Grupu adma biz çok önemli bulduğumuz nok
taya temas etmek üzere yeniden huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bir Meclis kararı ile Başkanlık Divanı üye 
adedi 15 e çıkarılamaz. Bu 'bir İçtüzük tadilâ
tıdır. içtüzük tadilâtının nasıl yapılacağı ise 
içtüzüğümüzde serahaten gösterilmiştir. Bu 
maddeyi müsaadenizle okuyorum: 

«Madde 232. — Bu nizamnamenin tadil ve
ya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgası 
veya bu nizamnameye bir veyahut daha ziya
de madde ilâvesi hakkında vukubulacak teklif
ler evvel beevvel Teşkilâtı Esasiye En'cümteninin 
de tetkik ve ondan sonra kanunların müzakere
si usulüne tevfikle Mecliste müzakere ve intace-
dilir.» 

içtüzük tadilâtını ancak böyle yapabilirsi
niz. Bir Meclis kararı ile yapamazısınız. 

Muhterem Sabahattin Araş arkadaşımız bun
dan evvel Başkanlık Divanı üyelikleri adedinin 
14 ve 16 ya çıkarılmış olduğunu [belirttiler. An
cak, o zaman bir zaruret var idi. Parti grupla
rı kuvvetleri oranında Başkanlık Divanında ve 
13 rakamı içinde temsil edilemiyorlar idi. Bu 
zarurete istinaden ve Anayasanın üstünlüğü 
prensibine uyularak o zaman bu tadilât yapıl
mış idi. Bugün böyle bir zaruret yoktur. Eğer 
13 rakamını değiştirecek iseniz, zaruret olma
masına rağmen bu bir içtüzük tadilâtı olacak-
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tır ve İçtüzük tadilâtının 'da nasıl yapılacağını 
biraz evvel İçtüzükten okudum. 

Neticeye geliyorum. Alacağınız bir karar 
Meclislere gelecek olan çok mühim kanunların 
ileride iptal edilmesi durumunu doğurabilir. 
Meclisi yıpratmamak hususunda elbirliği ile 
gayret etmemiz icabettiği bir sahada Meclisle
re gölge düşürecek bir tutumun içerisine gir-
miyelim. 

Şunu serahaten görüyoruz; reylerinizle me
sele halledilecek, çoğunluğa dayanılarak, üye
likler 15 e çıkarılacak, ama büyük bir hatanın 
içerisine girilecek. Bunun da sebebi olarak şu 
hususu mütalâa ediyoruz ve görüyoruz; Baş
kanlık Divanında Reisvekili olarak temsil edi
len (2) A.P. li üyeden (1) tanesini istifa ettir
mek hususunda acze düştüğünüz ve bunun için 
İçtüzük tadiline gidiyorsunuz. Bu şahıs için İç
tüzük değiştirilmez, değiştirilemez. Bu hususu 
(böylece tesbit ettikten sonra Meclis çalışmala
rının selâmeti bakımından son uyarımızı yapı
yoruz. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına, Sayın 
Orhan Dengiz, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım ; 

Demokratik Parti Grupu adına konuşan 
Grup Başkanvekili arkadaşımın bir cümlesi ol
mamış olsa idi söz almıyacaktım. «Çoğunluğa 
dayanılarak yanlış bir karar verilecektir.» Bu 
cümle, müteaddit defalar bu kürsüden daima 
iktidar partisine karşı muhalefet sıralarından 
söylenilegelen bir cümledir. 

Burada mevzuubahsolan karar, iktidar par
tisinin oyları ile meydana gelecek karar değil
dir. Şu mânada karar değildir ki, bu karar, 
Meclisimizin daha rahat ve daha imkân dâhi
linde çalışmasını temin etmek için alınacak, 
Meclisin Umumi Heyetince verilecek bir karar
dır. 

Bu karar verilirken şüphesiz bütün millet
vekilleri serbesttir ve istediği kararı verebilir
ler. Böyle bir karar içerisinde iktidar partisi 
grupunun reyleri ile alınan Tbir karar yanlış is
tikamete gidecektir diye peşinen bir fikre, dü
şünceye kapılmanın, kanaatimce yanlış olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

İçtüzüğe göre (Meclis Riyaset Divanı 13 ki
şiden terekkübeder) diye karar vardır. Bu ka
rara rağmen zaman zaman bu rakamlar 14, 
16 ya çıkarılmıştır. Mesele Anayasa Mahkeme
sine de zaman zaman intikâl etmiştir. Anaya
sa Mahkemesinin, ne yazık ki, bu mevzularda 
birbirini nakzeden kararları da vardır. Anaya
sa Maihkeımesinin, - tarihini hatırhyamıyorum, 
fakat metnini gayet iyi, dikkatle okudum ve 
hatırlıyorum - «Riyaset divanlarının, partiler 
arasındaki oranlar ne şekilde ve ne zaman deği
şirse değişsin, adedçe değişmesi lâzımdır, ay
nen bir devre muhafaza edilmesi lâzımdır» diye 
de kararı vardır. Anayasa Mahkemesinin bir
birini cerheden karalan da mevcuttur. 

Yine de gayet .tabiîdir ki, sön karar tatbik 
edilir ve iltifat edilen bir karardır. Yani Ana
yasa Mahkemesinin son kararı da Meclisteki 
grupların kuvvetleri oranında Riyaset Divanın
da temsil edilmeleri gerektiğini ifade eder. 

Muhterem taTkadaşlar; İçtüzüğün bugüne 
kadar yapılamamış olmasından mütevellit bir 
sıkıntımız mevcuttur. Bunu inkâr etmek müm
kün değildir. İçtüzük (meselesini Ibiran evvel (hal
letmek için de gruplar 'arasında toplantılar ya
pılmaktadır. Ve bildiğimize (gör© İçtüzüğün (bu 
maddeleri üzerinde (çalışmalar yapılırken Riya
set Divanının terkibinin de, 'onu meydana geti
recek üye miktarlarının da 15 olması için üze
rinde bir anlaşmaya varıldığı (öğrenilmiştir. Ve
yahut da bu rakama iltif adedilmekte bulundu
ğu veya bu yola gidilmekte bulunduğu anlaşıl
maktadır. 

Şimdi 'burada mevzuulbaJhsiolan mesele, ileri
de mümkün hale (gelebilecek, tüzük şekline ge
çebilecek bir tatbikatın ıbugünden yapılmasını 
mümkün kılmaktan ibarettir. 

Dalha önce iiki defa yapılmış olan ve yüksek 
Meclisin tasvibi ile kararlaşımış fbulunıan tau Ifaür-
lü kararlardan bir tanesini daha yapmak ne 
Anayasaya aykırı, ne de İçtüzüğün (bugünkü 
durumuna laykırıdır. Nihayet (bugünün icapla
rına uygun Ibir karan Yüce Meclis verecek de
mektir. 

Sayın arkadaşlanm; (burada muhterem arka
daşım rakamlardan bahsettiler; 1226 olarak gru-
pumuzu ifade ettiler. ıGrupumuzun Meclis Ri
yasetine bildirilmiş bulunan Meclisteki rakamı 
ve Meclis Riyasetinde kaydedilmiş bulunan ra
kamı 2291 dur. 
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TALÂ ASAL (Samsun) — Yanlış. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 

(Davamla) — İster '229 olsun, üstler !226 olsun, 
rakam meselesi mühim değildir. ıG-rupların aded-
leri ile meydana gelecek kuvvet oranını hasabe-
decek olursak - asgari olarak ifade edilmiş (bu
lunan rakamı alarak arz ©diyoruım - 226 ya karşı, 
142 artı, 37 artı 14 şeklinde meydana gelen 193 
rakamı vardır. Yani A. P. nin, hizim taraflımız
dan değdi de karşı (taraftan ifade ©dilen 226 ra
kamına karşılık 193 rakamı gibi, karşı 3 parti
l in gruplarının toplamı vardır ve gayet tabiî
dir ki, (belli bir sayıda anada Ibüyük bir farktır... 

Bunu şunun için iarz ©diyorum; burada tek
lif ettiğimiz, sözoüımJüz (tarafından teklif edil
miş Ibulunan önergede, 16 © çıkarılmak suretiy
le meydana gelecek rakamların 18,7 nisıhetinde 
olması kadar taibiî bir şey yoktur .Bu bir. ikin^ 
cisi; Meclis Riyasetini işgal eden Reisvekilleri-
nin de rakam itibariyle yine ikiye iki 'şeklinde, 
riyaset makamını işgal ©den kimselerin de nis
petlerinin yine uygun olduğu neticesinden doğ
maktadır. Böylece 15 rakamı taksime ve bugü
nün icaplarına uygun gelmektedir. Bu rakamlar
da Ibütün partiler 'bir Ihiyerarşik nizam içerisin
de uygun hir (şekilde temsil edilmiş olacaklar
dır. Bu, kanaatimizce uygun (bir rakamdır. 

Bu karar, şüphesiz İçtüğümüz kesinleştikten 
sonra daha uygun /bir (hale gelecektir. Verilmiş 
bulunan önergenin tasvibi Meclisimizi (biran ev
vel çalışmaya, daha rahat ve iyi bir şekilde ça
lışmaya isıevk etmiş olacaktır. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Den
giz, 20 ye çıkaralım da dalha rahat çalışalım. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Sayın Aytuğ, 
lütfen, rlica ©diyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygılarıimı [sunarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Şimdi bunun prensibini miasıl (koyacaksınız; Di
vanın teşekkül tarzını değiştireceğiz devamlı 
surette, yoksa onu dondurup kuvvetler oranın
da temsili imi esas kılacağız? Yarın, öbür gün bu
nun prensibi ne olacak? 'Bunu izah ederseniz... 
Yani prensip ne lolacak? !Bu prensibi Ibilelıilm. 
Devamlı isurette Divanın teşekkülünü mü değiş
tireceğiz? Bu hususta bir tenvirde (bulunursa
nız.... 

BAŞKAN — Efendim, 13 Temmuz 1970 tav 
rihli Millet Meclisinin almış olduğu kararda bu 
sorunuzun cevapları vardır. Anayasa (Mahkeme
si aldığı karar ile, bir içtima yılının içerisinde 
dahi siyasi parti gruplarının kuvvet isayılanın-
da değişiklik olması halinde (komisyonlarda ve 
itfEeclis organlarında 'pa<rti gruplarının kuvvetle
ri oranında telmsil edilmeleri için Meclis Başka
nı Iheimen (hemen temsil ©dilmeleri içim bir ka
rar almış ve Meclisimiz de parti gruplarının bir 
arada toplanarak yaptığı, hazırladığı teklifi tas-
vibetmiştlir. 

Binaenaleyh ne zaman kuvvet oranlarında 
değişiklik olurısia Meclis Başkanlığımıza Yüce 
Heyetinizin aldığı kararla bir vazife vermiş Ifou-
lunmaktaısmız, oranlarda değişiklik oldu mu 
parti grup yöneticeleri davet ©diliyor, (bir muta
bakat olursa hazırlanan teklif Yüce Heyete ge
tiriliyor. Bundan başka da İçtüzük değiştirilen 
rek - ki, komisyon da çalışmalarına başlamış
tır. - içtüzüğümüzde bir (hal çaresi bulununcaya 
kadar 'böylece devanı edecektir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
şu halde daha önce... 

BAŞKAN — Efendim; daha (önce 17 ye (mi, 
16 ya mı çıkardık, sual o, çıkardık işte. Oran 
değişirse yinıe değiştireceğiz, sual o idi, ben öyle 
anladım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
suali ben ide tevcih etmek isterim. «Adalet Par
tisinin Divandaki üyeleri hiç değişmeden, Ada
let Partisinin nisbeti düşse de daima Divan ade
di Ibüyük mü alınacaktır?» 'Arkadaşımın sorusu 
bu. 

BAŞKAN — O sual Ibana değildi... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Divandaki 
üye adedi aynı ımı kalacak, aded ne kadar dü
şerse ıdüşsün?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner; o sualin muha
tabı ben değilim. O sualin unuhatalbı Yüce He
yetinizdir. Alacağınız kararla (beli edeceksiniz. 
Bir $rupa veya milletvekiline de ısual sormak 
hakkı sizde yok. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Meclis Başkanlığının mukni bir prensibi olma
lıdır. Bir tarafta iaded (küçülecek... 

BAŞKAN — Beyefendi, sualinizi sordunuz, 
cevabımı arz ettim, başka da söz vermedim. 
Lütfen yerinize oturun. 
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YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bu
nu oevap oılarafk kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Siz kabul etımiıyefeiUrsiniz. 
Efendim, başkaca ısiöz istiyen yok. 3 tane 

önerge var. 3 tane önergeyi takdim ettikten son-
ra aykırılık derecelerine göre (oylarınızla arz (ede
ceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokratik Parti Grupunun kurulması kar

şısında Başkanlık Divanında temsili hususu 
gruplararası görüşmeye tâbi olmuş,- ancak itti
faka varılamamıştır. 

İçtüzüğün 4 ncü maddesinin sarih hükmüne 
göre Kasım ayında vaka olan Başkanlık Divanı 
seçimi bir yıl için muttelber (olduğu cihetle seçil
miş (bulunan Divan hakkında karar ittihazı müm
kün değildir. 

Yeni kurulan Demokratik Parti Grupunun 
Başkanlık Divanımda kuvveti oranında temsili 
ise bir Anayasa hükmüdür. Bu temsilli sağlamak 
ve İçtüzük hükümlerine uygun hareket etmek 
maksadı ile laışıağıdaki hususların Genel Kurul 
kararına arzı gerekmektedir : 

1. Başkanlık Divanının evvelce 14 üyeden 
kurulmasına dair kararın 15 olarak teslbit ve 
tadiline, 

2. Divanın 1 başkan, 4 başkanvekili, 3 ida
reci üye, 7 kâtip üyeden müteşekkil olması
na, 

3. Yeniden ihdas edilecek olan 4 ncü foaş-
kanvekilliğinin Demokratik Partiye verilmesi
ne, 

Takririmizin (bu suretle oya arzına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş 

BAŞKAN — IB'ir diğer (önerge var, takdim 
ediyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupunun 
teşekkülü dolayısiyle Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının aşağıdaki şekilde yeniden tanzimine 
kaırar alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi: 1 başkan, 1 başkanvekili, 1 
İdare âmiri, 4 kâtip. 

Cumhuriyet Halk Partisi: 1 başkanvekili, 
1 idare âmiri, 2 kâtip. 

Demokratik Parti: 1 başkanvekili, 
Güven Partisi: 1 idare âmiri. 

Demokratik Parti Grup 
Başkanveküi 

Sakarya 
Vedat Önsal 

BAŞKAN — Bir diğer iömerge daha var, so
nuncu önerge, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Başkanı haricolmak üzere Başkanlık 

Divanının aşağıdaki sayılara göre parti grup
ları arasında kabulünü arz Ve teklif ©derim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

Adalet Partisıi: 2 başjkanvekili, 1 idareci üye, 
4 kâtip. 

'Cumhuriyet Halk Partisi: 1 başkanvekili, 1 
idareci üye, 3 kâtip. 

Demokratik Parti: 1 başkanvekili. 
Güven Partisi: 1 idareci üye. 

BAŞKAN — Efendim, bu 3 önergeden Sa
yın Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş'in 
önergesi ile, Sayın Uşak Milletvekili Fahri Uğ-
rasızoğlu'nun önergesi, Başkanlık Divanı üye 
adedinin 16 e çıkarılmasını, başkanvekillerJi sa
yısının 3 ten 4 e çıkarılmasını öneriyorlar. Bu
nun dışında bir teklif yok. Mevcudu muhafaza 
ediyorlar. 

Sayın Vedat önsal (Demokratik Parti Grup 
Başkanvekili lolarak vermiş bulunduğu iönergede 
ise; evvelce Meclisin (almış olduğu Başkanlık Di
vanı ©ayısının 14 e çıkarılması kararının İçtüzüğe 
mütenazır 13 e indirilmesi ve başkanvekillilkle-
ri sayısının da 3 te muhafaza edilerek dağılı
mında bir yenilik, bir değişiklik teklif etmekte
dir; «1 Adalet Partisi, 1 Cumhuriyet Halk Par
tisi, 1 Demokratilk Parti olarak dağılımı yapıl
sın» diyor. 

Şimdi bunlardan aykırı olanı; «Artırmak
tır» tabiatiyle. Evvelâ iki hususu oylayacağım. 
1 nci olarak Başkanlık Divanı üye sayısının 15 
şe çıkarılması.. Bu teklif kabul edilirse tabiî 
Başjfcanvekilliğinin de 4 e çıkarılmasını ve dağı
lımını tekrar oylayıp zapta geçireceğim efen
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Saba
hattin Araş'in önergesinin aleyhinde bir hususu 
açıklamak üzere söz istiyorum efendim. 

— 217 — 



M. Meclisi B : 40 22 . 1 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Yusuf 
Ziya Yağcı, buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) _ Değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Sabahattin Araş'm önergesinde Baş
kanlık Divanı üye sayısının 15 e çıkarılması is
tenirken gerekçe olarak; Başkanlık Divanının 
görev süresinin 1 yıl olduğu, seçilmiş üyelerin 
ayrılamıyacakları veya değiştirilemiyecekleri 
gösterilmektedir, eğer önergeyi yanlış anlama-
dımsa, yanlış anladım kanaatlinde de değilim. 

Baştan beri burada yaptığımız müzakereler 
sonucunda bu husus dile getirildi. Anayasa 
Mahkemesinin esas sayısı 1968/15 ve karar gü
nü: 6 Mayıs 1968 tarihi olan kararında sayın 
.arkadaşımızın önergesindeki gerekçeyi kabul 
ediyor, fakat bu gerekçeyi kabul ederken şöyle 
diyor: «Meclisçe ittihaz edilmiş kararın aley
hinde Anayasa Mahkemesine süresi içinde dâ
va açılmadığı içlin bu karar muteber bir (ka
rardır.» Yani Anayasa Mahkemesi demek isti
yor İki; bu karar aslında tüzüğe aylarıdır, Ana
yasaya aykırıdır. Ancak, süresi içerisinde dâ
va açılmadığı için kesinleşmiştir. 

Nitekim bilâham Anayasa Mahkemesinin 
son kararı 30 . 9 . 1969 tarihini taşımaktadır ve 
karar sayısı da 969/50 dir. Bu karar, 6831 sayı
lı Orman Kanununa bir madde eklenmesine 
dair 1056 sayılı Kanunun 4 . 7 . 1968 günü - ya
yımı tarihi başkadır - Anayasanın; 12, 42 ve 
İSİ nci maddelerine aykırı olduğu iddiası ile 
açılan bir dâva üzerine, gönderilen bir dosya 
üzerine ittihaz edilmiştir. Hattâ o kadar ki, 
itirazda bu husus, yani Başkarilk Divanının te
şekkülü tarzına ilişen bir itiraz olmadığı halde 
Anayasa Mahkemesi re'sen dikkate alınması ge
rekli hususlardan görmüş ve bunu karar altına 
almıştır. Derhal kuvvet oranları nisbetinde 
Başkanlık Divanının da diğer komisyonlar gibi 
değiştirilmesini âmir bir hükümdür, son hüküm
dür. Yani, son hüküm olması bakımından ev
velce ittihaz edilmiş kararlara nazaran muahhar 
bir hüküm olması balkmımdan ittiba edilmesi 
lâzımgelen bir karardır. 

Bir hususu daha müsaadelerinizle arz etmek 
isterim arkadaşlarım. Parti temsilcilerinin 
•toplantısında, Başkanlık Divanının teşekkülü
ne ait İçtüzük hükmünün âmir bir hülküm oldu
ğunu ve ancak rakamın, yani 13 sayısının İçtü

zük tadili ile değiştirilebileceği kanaatini ihzar 
buyurmuşlardır ve 13 rakamının değişmesi an
cak içtüzük tadili ile mümkün olduğ-una göre 
Sayın Meclis Basjkanımız da ilk seçildiği gün
den beri İçtüzüğün biran evvel çıkarılması gay
retlerinde bulunmaktadır. Bunu takdirle kar
şılıyoruz. İçtüzük değişirse; 13 rakamı da ola
bilir, 12 de olabilir, 11 de olabilir, bu, nihayet 
parti temsilcilerinin ittifakına bağlı bir keyfi
yettir. Meclis bunu kabul edecelktir. Nasıl ki, 
13 rakamı kalabileceği gibi 11 olabilir, 13 te 
olabilir, 15 te olabilir arkadaşlar. Başkanlık 
Divaninin üye sayısı, içtüzük değiştirildiği tak
dirde, böyle de olabilir. Bu rakamlar ancalk 
yeni içtüzüğün kabulünden sonra yükseltilebi
lir. 

Bu hususları açıklamak istedim, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce arz etti
ğim gibi Sayın Sabahattin Araş ve Sayın Fah
ri Uğrasızoğlu vermiş oldukları ve okunarak 
dinlemiş bulunduğunuz önergelerinde müşerek 
husus; Başkanlıîk Divanı üye sayısının 15 e çı
karılmasını teklif etmektedirler. 

Başkanlık Divanı üye sayısının 15 e çıkarıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 15 e çıkarılması 
hususu kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi, Başkanlıjk Divanındaki üyelerin da
ğılımını da teker teker oylarınızla tasvibinizi 
alacağım. Bu suretle Başkanvekilleri 4 e çıkı
yor. 

2 Başkanvekili Adalet Partisi, 1 Başkanve-
ıkiüi Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Başkanvekili 
Demokkratik Parti olmak üzere 4 Başkanveki-
linin dağılımı hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bil edilmiştir efendim. 

idareci üyelerin halen olduğu gibi; 1 Ada
let Partisi, 1 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Gü
ven Partisi olmak üzere dağılımı hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kâtip üyeliklerin, 4 Adalet Partisi, 3 Cunı-
Ihuriiyet Halik PantdJsi iOİmialk üzere dağıhamaıı 
aylarımıza arz leldiiytoruım; Kabul edenler... Ka-
fbul eitımiiyenler... KaJbul edlilnıdşltir efendim. 

Bu etn ayikıırı teklif Ikabul Edildiği içim di
ğer önerge haklkıınldia muamele yapanıyonum. 
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Efendim, boşalan yerlerle yeni verilen hak
lar için en kısa zamanda sayın grup temsilci* 
lerinin aday isimlerimi bûditfmeleriıni ve Başkan
lık Divanı ıseçilminin hiç olmazsa gelecek birle
şimde yapıilması hususumda bize yardımcı ol
malarını istirham1 ediyorum. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kam, hangi gruplara meler verileceğini bir kere 
daha tekrarlar mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, tekrar arz edeyim; 
4 Başkanrvekiliiğinden 2 Başkanıvekili Adalet 
ParHüsinıe, 1 Başkanvekili Cumhuriyet Halk 
Partisine, 1 Başkanıvekili Demokratik Partiye. 
Zaten değişiklik de Iburada oluyor. Diğerlerini 
oyladık, kabul ettik. Kâtip üyeliklerde Cum
huriyet Halk Parltdısinıin 1 münhali vardır, ida
reci üyelikerde hiçbir değişiklik yoktur. 

Efendim, gündeme geçiyorum : 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 221 c 1 nci 
ek) (1) 

ıBAŞKAN — Bahse konu kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş, maddele
re geçilmesi kabul edilmiş ve ivedilik kararı 
Ida ahmmııştı. 
Birinci tmaddeyi takdim ediyorum. 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye
lerinin iartılımajsı hakkında Kanun 

Madde 1. — Aşağıda adları yazılı iktisadi 
Devlet Teşekküllerimin Kuruluş kanunlarımda 
belirtilem sermayeleri, karşılarımda gösterilen 
miktarlara çıkarılmıştır. 

Teşekkülün adı 
Sermaye miktarı 

Tl. 

1. DemizcdMk Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı 1 500 000 000 

2. EtiJbamk 2 000 000 000 
3. ıToprak Mahsulleri Ofisi 1 000 000 000 
4. Makina ve Kimya Endüs

trisi Kurumu 1 000 000 000 
5. Türkijye Cumhuriyeti Dev

let Demiryolları işletmesi 8 000 000 000 
6. iTürMjye Cumhuriyeti Posta, 

Telgraf ve Telefon işletmesi 1 000 000 000 
7. Türkrye Demir ve Çelik İş

letmesi 1 000 000 000 

(1) 221 ve 221 e 1 nci ek S. Sayılı oasmaya-
zilar 18 . 1 . 1971 tarihli 37 nci Birleşim tuta
nağı sonuna eklidir. 

Teşekkülün adı 

8. Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları işletmesi 

9. Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu 

Sermaye miktaırı 
Tl. 

1 000 000 000 

500 000 000 
BAŞKAN — Sayın Ysuf Ziya Yağcı, buyu

run efendim, 1 nci madde hakkında. 
C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bâzı iktistdi Devlet Teşekküllerinin serma
yelerinin artırılması hakkımda kanun tasarısı 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
göırüşlerini arz etmek üzere 1 nci madde üze
rinde söz almış bulunuyorum. 

Efendim, bu kanunun 1 nci maddesiyle 9 
İktisadi Devlet Teşekkülünün bugünkü ser
mayeleri bir ölçü dâhilinde artırılmaktadır. 
Bunlardan Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığının 500 milyon lira olan sermayesi, 1 mil
yar 500 milyon liraya; Etibankm 2 milyar lira
ya, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 milyar, Maki
na ve Kimya Endüstri Kurumunun 1 milyar, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşlet
mesinin sermayesi 8 milyar, Posta Telgraf ve Te
lefon İşletmesinin 1 milyar, Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmelerinin 1 milyar, Türkiye Selüloz 
Kâğıt İşletmelerinin sermayesi 1 milyar, Türki
ye Zirai Donatım Kurumunun sermayesi de 500 
milyon liraya çıkarılmaktadır. 

Komisyonların ve en son olarak Plân Ko
misyonunun sermaye artırımlarını gerekli gös
teren gerekçesine dikkat edilecek olursa, bu ge
rekçede 440 sayılı Kanun uyannca 1970 genel 
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yatırım ve finansman toplantılarında bâzı İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermaye yetersizli
ği sebebi ile, tasarının birinci sayfasında (a), 
(b), (c) fıkralarında gösterilen gerekçelerle 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci maddelerde gös
terilen gerekçeleri hülâsa etmektedir ve komis
yon bu tasarıda ufak bir İM değişiklik yapmış
tır. Bunlardan bir tanesi, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin sermayesine 400 milyon lira ilâvesi ile, 
1 milyar liraya yükseltilen sermayenin 1 milyar 
400 milyon liraya yükseltilmesini kabul etmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım; Komisyon sözcüsün
den aldığımız bilgilere göre İktisadi Devlet Te
şekküllerinden bir kısmı 1969 kesinhesap so
nuçlarına göre kâr etmişler, bir kısmı da zarar 
etmişler. Bunlardan Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığının 1969 daki kâr durumu Sa
yın Komisyon, zannederim bu kârdır - 142 mil
yon 300 bin liradır. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) -— Zarar. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Afe-
dersiniz, zarar. Zarar durumu 142 milyon 300 
bin lira. Geçmiş beş yıllık süre içerisindeki za
rar tutarı da 309 milyon 700 bin liradır. 

Etibankm 1969 yılındaki kâr yekûnu 459 
milyon 800 bin lira. Bunlardan yalnız Devlet 
Demiryollarının zararı vardır. 1969 hesabına gö
re 687 milyon 100 bin liradır ve geçmiş beş yıl 
içerisinde bu müessesenin zararı 2 milyar 909 
milyon 700 bin liradır. En çok sermayesi artırı
lan İktisadi Devlet Teşekkülü de, dikkat bu-
yurmuşsanız, Devlet Demiryolları işletmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 1971 bütçe tasarısına 
göre iktisadi Devlet Teşekküllerinin tümünün 
finansman açığı 6 milyar 936 milyon liradır. Bu 
miktar teşekküllerin kendi beyanlarıyla tesbit 
edilen miktardır ve bu finansman açığının 3 
milyarı Hazmeden karşılanacak, 1,5 milyarı 
Devlet Yatırım Bankasının tesbit etmiş olduğu 
faiz hadlerine göre alınacak borçlarla karşılana
cak, bakiye 2 milyar 436 milyon Türk Lirası da 
dış kredilerden sağlanacaktır. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak biz bu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin sermayelerinin artırılmasına ta
raftarız. Ancak, bu artırmanın, sermaye yük
seltmesinin maksada kâfi geleceği, teşekkülleri 
hedefe ulaştıracağı kanaatini de taşımıyoruz. 

Bâzı teşekküllerin, işletmelerin kâr olarak 
gösterdikleri miktarın da hakiki kâr, net kâr 
olduğu kanaatinde de değiliz, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin çalışma şeklini düzenliyen 440 
sayılı Kanun bu teşekküllerin kârlılık esasına 
göre ve müdebbir bir tüccar gibi çalışmalarını 
hüküm altına almış bulunmaktadır. Biz o kana
atteyiz ki, iktisadi Devlet Teşekkülleri Türki
ye'de günün, asrın ekonomik ve teknik şartları
na uygun olarak çalışmamakta, rasyonel bir ça
lışma düzeni içerisine girememektedirler. Ayrı
ca iktisadi Devlet Teşekkülerinin ve bu arada 
sermayelerinin tezyidi istenen teşekküllerin 
halk arasına kadar sokulmuş ve halk tarafın
dan dahi bilinen partizanca müdahalelere açık 
teşekküller haline gelmiş olmaları ve öyle zan
nediyorum ki, bu baskıdan iktisadi Devlet Te
şekkülleri idarecilerinin de bunalır hale gelmiş 
bulunmaları teşekküllerin işletme sermayelerini 
ve işletme masraflarını artırmış bulunmakta, 
dolayısıyla kârlılık esasından oynlmalıanna ve 
sonuç olarak da zarar etmeleri neticesini inta-
cetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; iktisadi Devlet Te
şekküllerinin tümü ve bu kanunun 1 nci mad
desi ile sermayelerinin artırılması istenen ik
tisadi Devlet Teşekkülleri, ürettikleri malları 
kendi kanalları ile, kendi vasıtaları ile veya bir 
başka iktisadi Devlet Teşekkülü, bir Devlet 
müessesesi tarafından müstehlike intikalini bir 
türlü sağlayamamaktadırlar, örnek olarak Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu vermek 
mümkündür. Bildiğiniz gibi Makim ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunun istihsal ettiği mallar 
kısmen kendisi tarafından satılmakla beraber, 
asıl önemli olan ve hele Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin en büyük ihtiyaçlarından bulu
nan bâzı malzemelerin satışı, bu kurum ile bâzı 
şirketler arasında yapılmış olan anlaşmalar so
nucunda, bu şirketler tarafından yapılmakta ve
ya şirketler de tıpkı kurum gibi, kurumun im
tiyazlarına sabibolarak ithalâtta bulunup, pi
yasaya satabilmektedirler. 

iSayın Sanayi Bakanına da arz ettik; meşgul 
(olmaktadırlar. Bu bakımdan kendilerine teşek
kür ederiz. Neticenin ne olacağını bilmiyorum; 
fakat bir örnek vermek isterim. Bugün Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hanomtak marka 
traktörlerin parçalarını dış memleketlerden it-
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hal etmek yetkisine sahiptir ve Türkiye'de mon
te etmek suretiyle Türk çiftçisine satış yapmak
tadır ve şunu da Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına ifade etmiek isterim ki, Banomak trak
törleri veya parçaları Kurumca hakiki fiyatları 
üzerinden ve çiftçinin, köylünün alabileceği de
ğerler üzerinden geçen seneye kadar satılmıştır. 
Kırıkkale'de satılmıştır, Ankara satış mağaza
sından Türk köylüsüne, Türk çiftçisine veril
miştir. Ancak, satış teşkilâtlanmasının zorluğu 
gerekçesi ile bu satış işleri Mototrak adındaki 
bir şirkete verilmiş. Bu şirket aynı zamanda 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi it
halât yapmaya, montaj yapmaya yetkili hale 
getirilmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi size bâzı rakamlar verece
ğim. Bu rakamlar arasındaki korkunç fark, 
memlekette nasıl bir sömürü düzeninin, nasıl 
bir tefeci düzeninin bulunduğunu; Türk iktisa
di hayatının, Türk cemiyetinin anaunsuru olan 
Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin nasıl sömü
rüldüğünü gösteren en güzel, en tipik bir ör
nektir. Hanomak traktörünü Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumundan almış olan bir çiftçi, 
parça ister. Bu, makinadır, ellbeteki arıza yapa
caktır. Bu çiftçiye lâzım olan parça, cer dişlisi, 
grup mili, şanzıman gövdesidir. Arkadaşlarım, 
bunu gayriresmî olarak öğrendik, yetkililerden 
tesbit ettik. Yaptığımız araştırma ve teslbitlere 
göre cer dişlisinin Türkiye'ye ithalatındaki sa
tış değeri 481,20 mark, grup milininki 68 mark, 
şanzıman gövdesininki 142 mark. Toplam 
727,40 mark. Şimdi, 1 markın sabit değer fiyatı 
üzerinden, yani 650 kuruş değeri üzerinden 
Türk parasına çevrildiği takdirde 4 728 lira 10 
kuruş tutmaiktadır. Bu parçalann çiftçiye ve
rilmesi lâzım gelen değeri ıbu. Bu bir şirket ta
rafından yapılıyor. Şirkete bir kâr haddi tanın
mış ; az da değil arkadaşlar, % 25 bir kâr haddi 
tanınmış. Kanuni bir kâr Ihaddidir, 'hiçbir za
man az bir kâr haddi değildir. Bu kâr haddi 
de 1 182 liradır; yani şu üç parçada şirkete 
ıtanman kâr haddi il 182 lira, toplam 5 910,10 
kuruşa çiftçi vatandaşa şirketin bu parçaları 
vermesi lâzımdır. Fakat gelin görün ki, Ibu çift
çi, Makina ve Kimya Endüstrisine müracaat 
«der, satış yetkilerinin bullunmaJdığını, haklı 
olarak bir seneden Iberi satışın Mototrak tara
fından yapıldığını ısöylerler. Şahıs Mototraka 
müracaat eder, firmanın 5 910 liralık (bir parça 

için istediği miktar 27 bin liradır arkadaşlar. 
TaJbia/tiyle Ibu köylü vatandaş, memleketteki Ibu 
(bozuk düzenin sonucu, bu aracı vurgunu sebe
biyle elbetteki siyasi kişilerden medet umar, 'on
lara başvurur ve onlar vasitasiyle de 'Sanayi 
Balkanına kadar durumu aksettirmek ister. Bu
nu !bir ısiyaJsi şahıs, bir ımilletvekili olarak Sayın 
Bakana (bildirdik, Bakan da buna yeni muttali 
olduğunu, hakikaten bu doğru ise son derece 
müteessir olduğunu, bunun üzerinde duracağını 
söylediler, kendilerine (buradan teşekkürü bir 
vazife bilirim. 

Arz etmek istediğim sadece bu değil arka
daşlar. Tasavvur edin ki, kâr haddiyle (beraber 
6 Ibin liraya kadar verilmesi lâzımgelen üç par
çaya bu vatandaştan istenen ücret 27 bin lira
dır. Yani 21 (bin lira fazla istenmektedir. Niçin 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kendi it
hal ettiği ve monte etmek suretiyle (sattığı bir 
traktörün parcaflarmı yine ithal etmek suretiyle 
köylüye vermez? -Kendisinin satış mağazaları mı 
yok efendim? Eğer satış mağazaları yok ise aç
sın. Dışkapı^da bir satış mağazası var, bu kâfi 
gelmiyorsa yenisini açsm, Satış (masrafları, satış 
teşkilâtını kurmanın güçlükleri, idaresinin zor
luklan karşısında eğer böyle bir yola gitmeyi 
istemiyorsa, o zaman Zirai Donatım Kurumu 
gibi bir başka İktisadi Devlet Teşekkülü var; 
bu iktisadi Devlet Teşekkülünü aracı yapmak 
suretiyle satışını yapsın. Hiç olmazsa şu kârı, 
iktisadi Devlet Teşekkülü durumunda olan Zi
rai Donatım Kurumu alsın, o da kârlılığa geç
sin ve 440 sayılı Kanunun emrettiği âmir 'hü
kümlere uygun çalışma düzeyine girmiş odsun 
ve Türk köylüsü de sömürülmekten kurtulsun. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gibi 
aracıların, sömürücülerin himayesinin karşısın
dayız. Eğer iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması sonucunda (bu gibi yol
suzluklara, (bu gibi Devlet fabrikalarından, Dev
let teşekkül ve müesseselerinin ürettiği mallar
dan bâzı kişilerin veya bâzı firma ve şirketlerin 
zengin edilmesine devam edilecekse; (bu iktisa
di Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artırıl
ması bu gibi şahısların, fougün yılda 10 milyon 
kazanıyorsa, yarın sermayelerin artırılması ora
nında 5 misli, 10 misli daha fazla vurgun vur
malarını ısağlıyacak yolun açılmasından ve de
vam etmesinden başka bir sonuç vermiyecektir 
arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlarım, sermayesinin artırıl
ması istenen İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
birisi Toprak Mahsulleri Ofisidir. Plân Komis
yonu tekliflerinde ileri giderek, 400 milyon lira 
daiha sermayesinde artırım yapmıştır. Gerekçe 
çok yerindedir. Çiftçinin, üreticinin malını al
maktadır Ura, müessese. Dolayısiyle üreticiyi, 
çiftçiyi tüccara mahkûm olmaktan (kurtarmaya 
matuf faaliyet göstermektedir. Daha doğrusu 
(böyle bir faaliyet 'gösterme gayreti içinde oldu
ğunu kabul etmek isteriz. Ama benim bu yaz 
köylerde yaptığım gezide Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 'bu gayret içinde (bulunmadığım göste
ren (birçok delillerle karşılaştığımı da arz etmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, köylü borçludur, köy
lü mııstardır, (köylü hayat pahalılığının çekil
mez sıkınltııını hissetmektedir. Bu bakımdan 
istihsal ettiği mahsulü köylü Ibekletemez. Hattâ 
ürettiği mahsulü amlbarma koymadan satmak 
mecburiyetinde kalır. Tarlasmdayken satıyor 
çok defa. Bu gibi ahvalde mahsulünü kaldırır 
kaldırmaz satma durumunda olan çiftçinin hi
mayesi ancak Toprak Mahsulleri Ofisinin istih
sal aylarında derhal piyasaya müdahalesiyle 
mümkün olur. Toprak Mahsulleri Ofisi Türk 
köylüsünün getirdiği Ibuğdaya binlbir türlü ba
hanelerle taûban fiyata ya(km değerler (biçmek 
suretiyle köylünün elinden almaya kalkar. Köy
lü üç - bsş kuruş daha fazla (buldum diye tücca
ra götürür malını, tüccarın köylüden nasıl mal 
aldığını da Yüce Heyeti teşkil eden milletvekili 
arkadaşlarımın hepsi bilirler. 82 - 83 kuruşa 
köylü buğdayını Ofise vermek istemez; çünkü 
tavan fiyatın altında görür, 90 - 92 kuruş veri
yor diye tüccara götürür. Tüccar o mahsulü 
90 - 92 kuruştan alıyormuş gibi görünür, ama 
aslında 82 kuruştan alır, bu böyle değil midir 
arkadaşlar? Niçin Toprak Mahsulleri Ofisi za
manında müdahale etmez? 

Çeltik için de duruim aynıdır. Çeltik müs
tahsili bu sene çeltik tavan fiyatlarının 200 -
22ö kuruş olarak teslbit edildiğini bana 'sevine
rek ifade ettiler. Bu ifade karşısında bir millet
vekili olarak çok memnun oldum. Çeltik müs
tahsili 200 - 225 kuruş arasında ürününü sata
bilecek, bundan daha güzel şey olmaz. Ama 
ıgördük ki, bu tavan fiyat olarak ilân edilen 
fiyattan Toprak Mahsulleri Ofisi muhtelif 
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'baihenelerle, bu arada para yokluğu, sermaye 
azlığı gilbi sebeplerle müstahsilin elinden çel
tiğini almadı, piyasaya müessir bir şekilde 
müdahale etmedi ve dolayısiyle çeltik müs
tahsili 120 - 130 - 140 kuruş arasında, çelti
ğin temizliğine, kuruluğuna ve yaşlığına göre 
tüccara mahsulünü verdi, öte yandan görülü
yor ki, mahısül tüccarın eline geçtikten sonra 
Toprak Mahsulleri Ofisinde (bir gayret başlı
yor. O zaman mahsullerin değeri yükseliyor, 
mahsul almaya başlıyor, çeltik de alıyor, buğ
day da alıyor, her şey alıyor. Köylünün elin
den ürettiği mal çıktıktan sonra yapıyor bu
nu arkadaşlar. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi 
ibu (kanunla yükseltilecek olan sermayeyi müs
tahsilin lehine kullanacaksa Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu 'bütün gücüyle bu kanunu des-
t'ekliyecektir ve bunu temenni etmektedir. 
Eğer arz ettiğim şekilde müstahsilin malı elin
den çıktıktan sonra, aracıya geçtikten sonra 
veya köylünün Iborç aldığı tefeciye geçtikten 
sonra müdahale yapacaksa, o .zaman bunun 
hiç faydasının olmadığını ve aracılara bu 
arttıranın yarayacağını ifade 'etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci madde üzerin
deki görüşlerimizi ifade ederken fbir hususa 
daiha dokunmak istiyorum. Türkiye Zirai Do
natım Kurumunun sermayesi 100 milyon li
radan 500 milyon liraya çıkarılıyor. Bu mik
tarı daha da artırılsın, biz bunu istedik. Bugün 
iktisadi Devlet Teşekülleri içinde en faydalı 
çalışmalardan birini yapan, müstahsil, köylü
nün araç ve gereçlerini temin eden İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden (birisi olan Zira Dona
tım Kurumu, esefle kaydetmek gerekir ki, 
kurulduğu tarihten Ibu yana gerekli desteği, 
•gerekli yakınlığı, kendisine (gösterilmesi gere
keni bulamamıştır. 

Türkiye ıSüt Kurumu diye bir iktisadi 
Devlet Teşekkülü daha var. Kendi imkânları 
içinde çırpman (bir Kurum. Türkiye Süt Ku
rumu, gelişmemiş memleketimizde ve piyasa
daki sütün % 80 nin mikroplu olduğu iSağlık 
Bakanı tarafından ifade edilen (bir memlekette, 
% 100 e yakın bir kısmının su karıştırılmış 
olduğu bilenen Ibir memlekete eJbetteki, fay
dalı Ibir çalışma içinde bulunmaktadır. Acaba 
Süt Kurumunun sermayesinin artnlması için. 
Hükümet neden (bir tedbir düşünmemiş, bu 
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kanuna bunu da neden ilâve etmemiştir? Bu 
hususu da öğrenmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun diğer mad
deleri üzerinde söz aldığımızda Cumhuriyet 
Halk Partisinin diğer görüşlerini de ifade 
edeceğiz. 

Biz, sermayeleri arttırılmak istenen ikti
sadi Devlet Teşeküllerinin sermaye artırımla
rını uygun karşılamaktayız. Ancak Cumhuri-
yyet Halk Partisi görüşlerinin 440 sayılı 
Kanun ahkâmına uygun olduğu, Türk köylü
sünün, Türk müstahsilinin ve iktisadi Devlet 

Teşekküllerinin aslında kuruluş sebep ve ga
yelerine de uygun olduğu kanaatini izhar ede
rek bu yolda bir çalışma düzenine girmelerini 
temenin eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hüsamettin Başer, buyurunuz 
efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan,, değerli milletvekilleri; 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayeleri
nin artırılmasına dair kanun tasarısı Yüce 
Meclise gelmiştir. Türk iktisadi hayatında bu 
9 İktisadi Devlet Teşekkülünün büyük rol oy
nadığı hepinizin malûmlarıdır. Bugün bunlar 
zarar etmektedir, bu doğrudur. Bunu düşünen 
Hükümet, bu müesseselerin borç para almaları
nı ve bunlara verilecek faiz ve masrafları kıs
mak için sermayelerini artırmıştır. Bu iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yalnız cari masraflar
la sermayelerini tüketmemeleri lâzım. Bunlar 
aynı zamanda bir yatırım müesseseleridir ve 
memlekette iktisadi kalkınmanın ve fiyatları 
sabit tutmanın da bir unsurudur. 

Denizcilik Bankası diyoruz; Millî Savunma 
Deniz Kuvvetleriyle işbirliği yaparak ticari 
filomuzu artırabilir. Millî Savunmada emek bol
dur,, her sınıf sanatkâr bu ocaktan geçer. Bu
gün Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrilidir. 
Maalesef dış ticaretimizi yabancı gemilerle yap
maktayız. Ya gemileri satınalarak veyahutta 
tamir ettirmek, makinalarını da dışarıdan ge
tirerek buna çok para veriyoruz. Bunu Büt
çe Karma Komisyonunda da söyledim. Denizci
lik Bankasının, Millî Savunma ile işbirliği ya
parak bu tezgâhlan artırmak gerekir. Hem 
memlekette^ş sahası açılır, hem de kendi kul
lanacağımız gemileri kendimiz yapmış olu
ruz. 

Arkadaşımız ifade etti; Toprak Mahsulleri 
Ofisi bugün çiftçinin en büyük yardımcısıdır. 
Destekleme alımlariyle piyasaya girmemiş ol
sa çiftçinin sattığı malın fiyatı bugün daha 
aşağıya düşebilir. 

Öyle zannediyorum ki Toprak Mahsulleri 
Ofisi senede iki ay satmalmayla meşgul olur, 
geriye kalan on ay da satmaldıklarmm muhte
lif yerlere gönderilmesini sağlar. Cari masraf
ları kısmak için muvakkat işçilerle, az me
murla iş yapması lâzımdır'. 

Saniyen Toprak Mahsulleri Ofisini zarara 
sokan diğer bir husus, memleketimize bilhassa 
buğday ithali için çok para veriyor. Halbuki 
memleketimizde patates bol miktarda yetiş-
yoi*. Çiftçinin bu malı değerlendirilemiyor. Tıb
ben de mahzuru olmadığı anlaşılıyor; ekmeklik 
una % 15 nisbetinde patates katabiliriz. Pata
tes unu fabrikaların yapılmasının da yine Top
rak Mahsulleri Ofisinin en başta gelen vazi
feleri moyanmda olduğunu söyliyebilirim. 

Devlet Demiryollarının da karar ulaşımında 
büyük faydalar temin ettiğine eminiz. Bugün 
Sivas,, Eskişehir ve Adapazarı'nda cer atelye-
leri var. Buralarda vagonlar yapılmaktadır. 
Lokomotif yapımına da geçip, dış memleket
lerden bunların motor ve malzemelerini alma
yı azaltırsak, zararları da daha azalmış olur. 

PTT idaresi bugün hepimizin üzerinde dur
duğu bir konudur. Kanada ile PTT işbirliği ya
parak makina ve santral fabrikası kurmuştur. 
Fakat yine kâfi gelmemektedir. Bugün Anka
ra'yı nazarı itibara alırsak, otuz bin kişi sıra
ya girmiştir. Bunlardan biner lira avans al
sak 30 milyon lirayı idareye kazandırmış olu
ruz. Hem müracaatların ciddiyeti biraz daha 
önem kazanır; hem de bu 30 milyon lira ile de 
daha süratli iş yapmış oluruz. 

Demir - Çelik ve Selüloz fabrikalarının üze
rinde durmak istemiyorum. Bunlar yeni teşek
küllerdir. Memlekete büyük faydalar getir
mektedirler. Eğer bir zararları var ise, der
hal fiyatlarını artırmak yoliyle bu zararları 
önlenebilir. 

Zirai Donatım Kurumunun da sermayesi 
100 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Bu da önemlidir. Sanayi Bakanlığına 
bağlı gübre fabrikalar: gübreleri direkt ola
rak piyasaya intikal ettiriyor. Çiftçilerimiz de 
gübreleri piyasadan almak mecburiyetinde 
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kaldıkları için. çok fahiş fiyat ödüyorlar. Zi
rai Donatım Kurumu, fabrikalardan alacağı güb
releri çiftçilere intikal ettirirse, hem çiftçile
rimiz ucuz gübre alır, hem de memlekette is
tihsal fazla olur. Bu bakımdan Zirai Donatım 
İKurumuna çok büyük iş düşmektedir. 

Makina - Kimya bugün maalesef gerek ser
maye, gerekse personel bakımından kuruluş 
gayelerini aşacak durumda değildir. Birçok 
müesseselere veya şahıslara monte fabrikaları
nın imtiyazını veriyoruz. Halbuki halka açık 
şekilde bu müessese kamyon montesini üzerine 
alsın, cip montesini üzerine alsın,, minibüs mon
tesini üzerine alsın; hem yeni iş sahası çıkar, 
hem de bu vasıtalar vatandaşa ucuz bir şekil
de intikal eder. 

Ben bunu Karayolları ve Köy tşleri Bakan
lığı bütçesinde de söyledim. Bakın bütçeye; 
milyonlarca lira, makina akması için döviz ayı
rıyoruz. Halbuki bu üç dört bakanlık yüzer mil
yon lira ayırmış olsa beş - altı yüz milyon lira 
eder, her sene fabrikalarını artırırız hem mem
lekete iş sahası açılır, hem de dışarıya giden dö
vizlerimiz önlenmiş olur. 

Bu bakımdan buraya getirilmiş olan serma
ye artırımının Yüce Meclisimizce olumlu kar
şılanacağına ümidim vardır. Zariarlarım da bu 
şekilde azaltmış olurlar. «Çivi çiviyi söker» di
ye bir atasözü var; böylece belki zarardan da 
kurtulmuş olur. Aynen kabul edilmesinde fayda 
vardır. 

ıSaygılar sunarım. 

'BAŞKAN — A. P. ıGrupu adına Sayın Do
ğan1 Kitaplı. 

A. P. GRIJPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Önümüzdeki tasarı, -esbabı mucibesinde de 
belirtildiği üzere, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinden bir kısmının yeni kanunları düzenlenin
ceye kadar geçecek süre içindeki sıkıntılarını 
gidermek için getirilmiş bir kanun tasarısıdır. 

IBunun esbabı mucibesi yine tasarıda belli 
edilmiştir. Bunlardan birisi; bir kısım İktisadi 
Devlet Teşekküllerimiz kârlarını transfer ede
mez hale gelmişlerdir. Diaha ıdğorusu, muhase-
beleştiremez hale gelmişlerdir. Bir kısım İkti
sadi Devlet teşekküllerimiz, bunların içinde 
Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları gibi 

olan müesseseler de; Maliye tarafından inşa 
edilip kendilerine devredilen limanlar, demir
yolları gibi kıymetli sermayelerine inftikal etti
rememektedirler. Çünkü sermayeleri donmuştur. 

Bu kadar kısa gerekçeli ve de Yeniden Dü
zenleme Kurulunca düzenlenen ve bir çoğu ko
misyonlara sevk edilmiş olan özel kanunları çı
kıncaya kadarki sıkıntılarını gidermek için 
sermayelerinin bir miktar artırılmasına dair bu 
kanunda, bu müessesıelerin faaliyetlerine kadar* 
indik. Bilhassa C. H. P. sözcüsü Sayın Yağcı 
arkadaşımız, müesseselerin günlük muamelâtı
na kadar meseleyi indirdi, önümüzde bütçe 
var; bunlar âriz ve âmik görüşülecek. Yukarı
da zaten görüşüldü, önümüzde, bu müessesele
rin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun raporiyle huzurunuza inecek bilanço
ları sebebiyle görüşmeleri var.. Yine bunlar 
âriz ve âmik görüşülecek. Bu kanun vesilesiyle 
ve her vesilede «bozuk düzen», «sömürü», «fa
izci», «aracı»... E, bunları söylemenin mânasını 
da anlıyamadım. 

Zaten bu kanunun getiriliş esprisinde, bu 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin memlekeft ikti-
sadiyatmdaki faaliyetlerinin gelişmesi gayesi 
var. Dolayısiyle de sayın sözcünün şikâyet et
tiği hususların hiç olmazsa bir kısnımm tashihi 
imkânı var. Kanunun esprisi ve gayesi bu oldu
ğu halde burada tek br meseleyi dile getirmek 
doğru mudur? Ki bu meseleyi de kendisi merci
inde takibetmiş ve merciinde, bu meselenin tas
hihi için gerekli çabanın gösterileceği söylen
miş... Bu kanun vesilesiyle bu kadar teferruata 
inersek zaten müzakereleri neticelendirmek de 
mümkün olmuyor. Nitekim şurada on onibeş da
kikamız kaldı ve önemli bir kanundur. 

Demin arz ettiğim gibi, kanunun esbabı rau-
cibesinde de söylendiği gibi, Maliyeye intikal 
etmesi gereken bir kısım hisseler, kârların mu-
hasebeleş'tirilmemesi sebebiyle Maliyeye intikal 
edememekte bir kısmı da : Malûmuâliniz İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin bir kısmı, Devlet 
Demiryolları, Devlet Denizyolları gibi iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin inşaatlan Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılır, bittikten sonra da 
müesseselere mâledilir. Mâledilince, sermayesi 
donduğu için, muhasebeye intikal edememekte 
ve sermayeye intikal edememekte ve muvakkat 
(hesaplarda beklemektedir. Esasında, bu, kısmiy
le bu bir tashih işlemidir, 



M. Meclisi B : 40 

ikinci kısmiyle, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kaynak teminindeki güçlüğü giderme me
selesidir. Dolayısiyle maliyeti ucuzlatma mesele
sidir; dolayısiyle piyasaya daJha ucuz mal sevk 
etme meselesidir. 

Yine başta arz ettiğim gibi, bu kanun; Ye
niden Düzenleme Komisyonunca ihalen düzen
lenmekte olan her birinin özel kanunları Mec
lisimizden çıkana kadar hüküm icra edecek bir 
kanundur. Özel kanunları çıktığı zaman belki 
bunlar daha da artacaktır ve bu kanun hük
münü kaybedecektir. Yani, bir âcil durumun 
giderilmesi için huzurunuza getirilmiştir. Kısg< 
erbabı mucibelidir; zaruridir ve faydalıdır. 

ISaygılanmı sunarım. 
BAŞKAN — Bayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun Bütçe - Plân Komisyonunda 

görüşülmesi esnasında söz hakkını mahfuz tut
muş bir arkadaşınız, olarak kısaca maruzatta 
bulunmayı düşünerek söz almış bulunuyorum. 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımız
dan Sayın Yusuf Ziya Yağcı, esasen benim de
ğinmek istediğim birçok konuları dile getirdi. 

Yalnız, iktidar sözcüsü arkadaşımız gerek
çede belirtilen hususlara değinerek; «iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin (her biri için yeni ku
ruluş kanunları hazırlanmaktadır; bir kısmı 
Meclistedir, bir kısmı hazırlanmaktadır.» diye 
buyurdular. Gerçekten bendenizin Komisyonda 
muhalif kalmamın sebeplerinden birisi bu idi. 
Yani, bu kanunlar derdesttir, hazırlanmakta
dır denmişti. Bu kanunlar çıktıktan sonra an
cak iktisadi Devlet Teşekkülleri ehil bir ikti
darın elinde bir ölçüde başarıya ulaşabilir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Yani 
A. P. gider, C. H. P. gelirse!... 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Arka
daşlar, bu alınacak bir şey değildir. Bir itham 
yapmıyorum, bir realiteyi idile getirdiğimi sanı
yorum... Nitekim bu kanun Başbakan tarafın
dan 28 . 3 . 1970 te Meclise verilmişti ve bü
tün kanunların kısa zamanda Meclise verilece
ği gerekçenin 5 nci, 6 ncı maddesinde açıkça 
belirtilmiştir. 

Bununla birlikte bendeniz, bâzı iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin öden
miş olmasından mütevellit içinde bulundukları 
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sıkıntıyı inkâr edenlerden değilim. Elbette bu 
bir ihtiyaçtır. Ama bu vesile ile bu ihtiyacın 
giderilme şekli böyle bir yama tasarıyla değil, 
cidden bu müesseseleri ıslah edecek kuruluş 
kanunlariyle gerçekleşmesi gerekirdi. Gerekçe
de de buna îma eden «yapılıyor, ediliyor» gi
bi sözler vardır. ıSayın iktidar sözcüsü arkada
şımız da, aradan bir sene geçmiş olmasına rağ
men yine «yapılıyor» demekle, bir nevi hazır
lıkların bitmediğini de ifade buyurdular. 

Şimdi bu yönü bir tarafa bırakalım, Elbet
te, arz ettiğim gibi malî sıkıntı içindedirler, bu
nu gidermek zarureti aşikârdır. Yeni kuruluş 
kanunlarının süratle çıkarılması gerekmekte
dir. Nitekim Bütçe Plân Komisyonu bunu 1970 
in 6 ncı ayında Yüce Meclise sunmuş bulun
maktadır. O zamandan bugüne kadar bunların 
çıkarılmayışmda ilgililerin, Meclislerin kusur
lu olduğunu da kabul etmek gerekir. 

Benim asıl değinmek istediğim, Sayın yağ
cı arkadaşım da işaret buyurdular; mı, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin içinde bulunduğu ma
lî sıkıntıyı bir ölçüde karşılıyor; hepsini kap
samıyor. örneğin Süt Endüstrisi Kurumu mev
zuu var. Hatırımda kaldığına göre 75 milyon 
lira sermayesi var; Bakanlar Kurulu karariyle 
iki misline çıkarılabilir. O, halen çıkmış değil
dir; büyük sıkıntısı var. O çıksa dahi yeterli 
olmıyacaktır. Bunu da bu meyanda düşünmek 
gerekirdi. 

Diğer taraftan burada Zirai Donatım Kuru
mu üzerinde benden önce konuşan arkadaşla
rım da önemle durdular. Bu çok isabetli bir 
tcnkid veyahut temenni oldu. 

Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 100 
milyon liradan 500 milyona çıkmış. Bu artışlar 
tabiî bünyelerle ilgili. Yalnız, farklı bir işlem 
yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi için, Ticaret 
Komisyonu ve Maliye Komisyonunda Plân Ko
misyonu da bunu aynen benimsedi. 100 milyo
nun üzerine 400 milyon lira daha ilâve edildi. 
Bu isabetli olmuştur. Fakat Zirai Donatım Ku
rumu üzerindeki tekliflerimiz Yüce Komisyon
da Dazara alınmadığı için söz almış bulunuyo
rum. 

Zirai Donatım Kurumu, Türk çiftçisinin, 
Türk köylüsünün araç ve gereçlerle donatıl
ması görevini üzerine almıştır ve bu kurum 
mevcut sermaye darlığı içerisinde, mevcut sis-



M. Meclisi B : 40 

tem içerisinde inkişaf edemiyor ve bir nevi 
onun hizmetleri başka teşekküller tarafından 
tamamlanmak yoluna gidiliyor. Oysa ki, bu 

' müessesenin kanununa ve kuruluş maksadına 
göre bütün bu işleri, yani traktördür, yedek 
parçadır; bilcümle tarım donatımını yapmak 
görevi, artırdığımız bu sermaye ile de mümjdin 
olamıyacak, ama, komisyon veya Hükümet di
yecektir ki, «Biz bir kanun getiriyoruz, ıbu ka
nunla da bu hastalığı kısa zamanda telâfi ede
cek tedbirleri alacağız.» Ama arz ettiğim gibi 
bu kanunlar henüz gelmemiştir; gelenleri var
dır, gelmiyenleri vardır. İktisadi Devlet Te
şekküllerinden bir kısmının bir imkâna kavu
şup diğerinin kavuşmaması da iktisadi hayatta 
olumsuz etkiler yapmaktadır. Dengeli bir kal
kınma esastır. Bâzılarında bu imkân sağlanır 
da diğerlerinde sağlanmazsa, bundan beklenen 
asıl gayeye varmak mümkün olamaz. 

Arkadaşlarım, bir konuya kısaca temas 
ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bunlar
dan bir tanesi meselâ PTT ye telnas edildi; ben 
bir istatistik tetkik ettim, Atina'da bulunan 
telefon sayısı, Türkiye'de mevcut bütün tele
fon sayısından fazla. Müessese sermaye yö
nünden büyük sıkıntı içinde, ama artırdığımız 
imkânla bugünkü bunalmı gidereceğimiz kana
atinde de değilim. Nasıl ki, Toprak Mahsulleri 
Ofisine, Hükümet tasarısından farklı olarak 
bir imkân sağlamışsak ki, 400 milyon lira bir 
fazlalık temin ettik, PTT İdaresine de bu im
kânı sağlamamız gerekmektedir. 

Diğer bir konu ile sözlerimi bitiriyorum. Ma-
kina Kimya Endüstrisi için bir tedbir düşünül
müş, sermayesi artırılmış. Millî Savunma Bütçe
si müzakerelerinde de bu müessese ile ilgili ola
rak bâzı görüşler ileri sürülür; millî harb sa
nayiiyle ilgili olarak. Bu sanayiin Makina Kim
ya Sanayii ile entegre bir sanayi olması temen
ni edilir. Gerçekten bunun dar çerçeveli bir 
endüstri kurumu olarak değil, çok daha geniş, 
ismiyle müsemma, büyük hizmetler görecek 
ve daha ziyade harb sanayiimize de büyük öl
çüde katkıda bulunacak blir müessese haline 
getirilmesi düşünülank lâzımgelir. Elbe'tteki bu 
da bir kanun işidir. IBu kanunların sür&tle gel
mesini temenni ediyorum. 

Şahsan ısüz hakkımı mahfuz tutmamın se-
foebi, bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar-
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dan kurtarılması, rasyonel bir düzene kavuştu
rulması, ciddî bir organizasyonla Memleketin 
ekonomisine büyük katkıda 'bulunacak bu mü
esseselerin kurtuluşu palyatif tedbirlerle müm
kün olmaz, ciddî kanunlarla mümkün olur. Bu 
kanunların (getirilmesi ve onların görüşülmesi 
daha faydalı olur kanaatinde idim. 

Bunu belirtmek için vaktinizi aidini, özür 
diler, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyu
run. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetin getirdiği bu tasarıya müspet oy 
vereceğim. Getiriliş maksadı fevkalâde yerin
dedir. Memleketimizin iktisadi hayatının geliş
mesini sağlıyacak olan İktisadi Devlet Teşek
küllerimizin ıgerek lözkaynağı, gerekse yabancı 
kaynaklarını temin bakımından çok yerinde bir 
hareket olacaktır. Memleketimizin en mühim 
iktisadi faaliyetlerine cevap veren bu dokuz 
teşekkülün sermayeleri artırılmak suretiyle 
daha fazla gelişme imkânı bulacaklar, daha faz
la iç kaynak bulacaklar, daha fazla dışarıdan 
kredi alma imkânı bulacaklar, gelişme imkânı 
bulacaklar; bu sayede Türk ekonomisi, Türk sa
nayii ,Türk kalkınması mümkün olacaktır. Tek
lif gayet yerindedir. 

Ancak, mevcut Ibu dokuz İktisadi Devlet Te
şekkülü, halihazır faaliyetleri ile dengesiz bir 
kalkınma içindedir, coğrafi bölgeler arası den
gesiz bir kalkınma içindedir. Memleketimizin 
sathına yaygın Ibir kalkınmayı ısağlıyamamışlar-
dır. Sermayeleri artırıldıktan sonra da aynı 
yolda yürürlerse, memleketin vebali üzerlerine-
dir; karşısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin 
sanayii mutlak surette ısa'tha yaygın olmalıdır 
Bugün Türkiye sanayii muayyen bölgelerde 
ö'beldeşmişliir. Kalkınan bölge kalkınmaya de
vam ediyor, Bengin olan daha çok zengin ol
maya devam ediyor, Ö0 - 100 yıldan beri kal
kınmamış bölgeler, kalkmnıamışlığa devam edi
yor, fakir kütleler fakirliğine deVam ediyor. 

(Sermayelerinin artırılması, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimize daha büyük imkânlar veril
mesi, takdire, tebrike şayandır. Ancak bunun 
uygulanmasında memleket sathına uygun bir 
gelişme olmasını temenni ediyorum. Kanuna 
müspet oy vereceğim, hayırlı olsun. 
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BAŞKAN — ıSayın Kemal Okyay, buyurun 
efendim. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muMerem arkadaşlarım; 

Hemen ifade edeyim ki, tasarıyı olumlu 
karşılıyorum ve oyum 'müspet olacaktır. 

440 ısayılı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
reorganizasyonu Kanunu çıkmasından bu yana 
hayli zaman geçmiştir. Bu kadar uzun zamana 
rağmen, bu teşekküllerin kuruluş kanunları 
hâlâ Meclisimize gelmemiştir. Bu (bakımdan da 
birçok kurumlar, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
sıkıntı içindedirler. Ben, burada, bu sıkıntıyı 
çeken bir iktisadi Devlet Teşekkülümüzden 
bahsetmek istiyorum. ıBu Ihususta vermiş oldu
ğum bir önergenin de sayın üyeler tarafından 
desteklenmesini istirham edeceğim. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı ve Sayın Ali Rıza 
Uzufler'in değindikleri ıSüt Endüstrisi Kurumu
nun bugün içinde 'bulunduğu durum, Hükü
metin sevketmiş olduğu ibu tasarıda yer alan 
gerekçedeki durumla aynıdır. Bu iktisadi Dev
let Teşekkülü durumundaki ISüt Endüstrisi Ku
rumunun sermayesi 75 milyon liradır. Oerei Hü
kümet bir kararname ile iki misline çıkarabilir, 
150 milyon olabilir; ama dana bugünden bu 
teşekkül 100 milyonun üzerinde, yurdun muhte
lif yerlerinde, izmir'de, istanbul'da, Adana'da, 
Kars^a fabrikalara yatırım yapmıştır. Büyük 
sermaye sıkıntısı çekmektedir. Faizle para al
makta ve henüz yeni kurulmuş 'olmasına rağ
men zararla çalışmaktadır. Tesislerini tamam-
layamadığı için müstahsilin süt ürünlerini ser
best piyasa fiyatından alarak, diğer alıcılarla 
rekaJbete girememek durumundadır; parası 
yoktur. Hele, süt üreticilerine önceden özel 
sektör kesiminin yaptığı gibi, bir avans dağı
tacak sermayeye de sahip değildir. Bu tasarı 
ifade ediyor ki, Hükümetin acele getirdiği <bu 
tasarıdan anlıyoruz ki, bu kurumların kuruluş 
kanunları daha bir müddet, çıkmıyacak, geci
kecektir. Kurumun kuruluş kanunu biras 
daha gecikir, »gelmezse sahibolduğu serma
ye ile hiçbir iktisadi faaliyette bulunamıya-
cak ve (büyük yatırımları gayrirantaibl şekilde, 
zararına çalışmaya devam edecektir. 

IBu itibarla ben 1 nici maddede sıralanan 
dokuz İktisadi Devlet Teşekkülünden sonra 
onuncu sıra olarak Süt Endüstrisi Kuru
munun sermayesinin de 300 milyon lira olarak 

kaydedilmesi için !bir önerge vermiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, bir 
kurumun sermayesini hemen ar'tırmak bir şey 
ifade etmez. Maliye Bakanlığı sermayeye mah
suben bütçe ile parar verirse, alıp kullana
caktır. Bizim teklifimizin gayesi şudur : Ku
ruluş Kanunu Meclislerden uzun süre eılkmı-
yabilir. Şimdiden sermayesi limitine dayanmış
tır. Biraz daiha kanun gecikirse, ki, durum 
böyle görülüyor, burada da ismi geçmiyor, Ku
rum büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kala
caktır. özellikle detaylarına inmiyorum; hay
vancılığı, Doğu mevzuunu, beslenme problem
lerini ele almış görünen Hükümet, bu kuru
ma bir yardımda, sermayesini artırma iste
ğinde bulunsa dahi yapamıyacaktır. Çünkü 
'sermayesi sınırına ulaşmış oluyor. Eğer öner
gemi kabul ile bu imkânı bahşedacek-seııiz, 
Hükümet Ibu Kuruma istediği zaman yardım 
edebilir ve bu Kurum sayesinde de Doğu - Ana-
doluda hayvancılık daha dalişmiş olur. 

Bu istirhamımı bildirmek için huzurunuzu 
işgal ettim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen, buyu
run efendim. 

KREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın mil-
letevkilleri, Sayın Doğan Kitaplı Beyin ko
nuşmasından sonra uzun söz etmek niyetin
de değilim. Zaten vakit de gecikti ve ko
nuşulacak günler de bitmedi. Fakat Kanun 
birtakım gayrimenkulleri, kuruluş kanunları 
icabı genel bütçeye dâhil dairelerden dev
raldıkları gayrimenkulleri, sermayelerinin ta
mamının ödenmiş olması dolayısiyle kayde
demiyorlar. Plânlı yatırım devresinin icabı 
olarak birtakım yatırımları yapabilmeleri ba
kımından bütçeden ödenek istemek durumun
dadırlar. Kâr edenler, kâr eden varsa tabiî 
ve hangisi ise, o kâr devreleri de mühimdir; 
müesseseler hangi devrelerde kâr etmişler, 
hangi devrede kâr edememişler, hangi hiz
met sahiplerinin döneminde kâr etmiştir, 
hangi hizmet sahiplerinin döneminde zarar et
miştir, bunların hepsi mühimdir. Fakat, bun
lar bahsi diğer... 

Kâr edenlerin, kârlarından Hazineye dev
redecekleri miktarlar veya Hazineye olan borç
ları zikrediliyor; bunların bir finansman 
kaynağı durumunda olduğu ileri sürülüyor. 
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Sayın Kitaplı arkadaşım, «Bu geçici (bir 
kanundur, kuruluş kanunları hazırlanmakta
dır, binaenaleyh o kanunlar meriyete girince 
•bu kanun hükümleri kalkmış olacaktır, gerek
çede de izah edilmiştir.» Buyurdular. Fakat, 
sonradan bir 'şey daha ilâve ettiler : «Bir diğer 
husus da, bu müesseselere kaynak temin 
etmek 'suretiyle maliyeti düşürmek, ucuzlat
maktı.» dediler. 

Bu sözü duymamış olsak (bunu burada ke
seriz. Fakat arkadaşlar, Devlet idaresi zor
dur. Hele Türkiye'de son senelerde (bu idare 
çok zorlaşmıştır. Fakat, idare eden herkese 
namuslu, dürüst, faziletli yolda olduğu müd
detçe Allah yardım etsin. Hepimiz de destek-
liyieıliim^ hepisi kabul. Bir arkadaş ehliyetten 
bahsetti; hangi partiye mensubolursa olsun, 
gayet tabiîdir ki, ehliyet mühimdir. Bunları 
teferruattan kalbul edemeyiz. 

Kaynak temin etmek suretiyle maliyeti ucuz-
laitimiak Bu mümkün değildir arkadaşlar. Be
lediyelerin (borçları vardı, nihayet yukarda, 
©ütoçe Komisyonunda hır gün Hazineye devre
dildi veya taksütlendirildi. Bu kamun da ay
nen [böyle !bir kanundur; yani şu anda önünü
ze gelen ve «geçicidir» dediğiniz, «babı dertle-
re deva olacaktır» dediğiniz kanun. 

Aslında bu müesseselerin bilânçolarındaki 
zararları azaltacaktır bu tedbirler. Bilançolar 
bağlanırken biraz daha ıaz zararlı görünecektir. 
{Jayrimenkuller devredilecek, sıkıntıları var, 
muhasebe imkânlar^ tamam; maliyeti nerede 
ucuzlatacaksınız? 

kasının sermayesinin artarılmasiıyle ilgili ola
rak şimdiye kadar ne kadar ödemede bulun
muştur, ne verilebilmiştir? Bu kanun tasarısın
da yok, 'bu evvelce geçti. Şimdi, hu kanun 
dolayısiyle Maliye bu Itasarı kanunlaştıktan 
Sonra tasarıdaki miktarlanın ne kadarını ve
rebilecektir? ilk olarak bu seneki [bütçeye ak* 
seldecek miktarlar nelerdir? Mühim olan budur. 
IBir ödemede bulunabilecek mi? 

Sonra bu, maliyet üzerine müessir olacak... 
Zaten her gün işçi hakları, memur kadroları
nın şişmesi ve saire sebepler yüzünden ucuzlu
ğu iddia etmek, maliyeti düşürmek iddiasında 
bulunmak biraz garip. Nitekim bu olamadığı 
için vatandaşlar kooperatifleşmeye gitmişler
dir. Doğru, Anayasa hak vermiş, Anayasanın 
52 nci maddesi (böyle bir hak vermiştir. Müstah
silin kooperatifleşmesini ve ihtiyaçlarını ucuza 
temin ötmesini Anayasa hüküm olarak getir
miştir; alma yalnız Trabzon'un Of kazasında 
18 tane gübre kooperatifi var. Trabzon vilâ
yetinde iki tane gübre kooperatifi vardı; şim
di kazalarında beşer, altışar tane olmuştur, 
hattâ 18 e kadar çıkmıştır. 

Bunlar teferruat değil. Doğrudur, işgal et
tiğimiz sandalyelerin haysiyetiyle, itibariyle, 
ağırhğiyle konuşmak mevkiindeyiz, güzel. Fa
kat ıbir kısım vatandaşın, hele koşa koşa reyi
ni sandığa atarak, «Demokrasiyi ayakta tuta
cağım» diiyerek, «Reiy nislbe'ti düştü diye istis
mar edilmesin, rey nisbeti yüksek olsun» diye 
hüsnüniyetle koşan vatandaşın hakkının temin 
(edilemediği, mutazarrır olduğu bıir devrede 
konuşmak teferruattan değil, zaruretten olu
yor. Gübre kooperatifleri hu kadar artmıştır. 

Zirai Donatım Kurumu da vardır; dışar
dan 38 - 40 liraya ucuz gübre ithal edilmekte
dir. Ama ibu kooperatiflerin olduğu kazaların 
köylerine çıktığınız zaman gübrenin çuvalı 
65 - 70 liraya (geliyor. Ucuza temin edilen hu 
gübreler kamyonlarla iSakarya, Maraş ve 
Adapazarı yollarında satılmak peşindedir. 

Çok ıloıymetli arkadaşım, ıselvdiğiim Sayın 
(Kitaplı arkadaşımın, daha evvel vazife gördü
ğü Ticaret Bakanlığının Teftiş Heyeti kadro
suna sorarım; şayet namuslu çalışan ıbir koo
peratif varsa, yüz tane kooperatifin bir tanesi 
faziletli çalışahiliyörsa, parti kongreleri areife-
sinde onlıar teftiş edilmek durumuna getiril-

Zirai Donaitılm Kurumu var. Bu (kurumun 
vezif eleri; evet, çiftçiye malzeme v. s. temini 
ve en başta gübresi geliyor, randıman artır
mak için. Türkiye'de yalnız Trabzon vilâyeti
nin Of kazasında müstahsil olarak vatandaşın 
gübre ile ilgili olarak kurdukları kooperatifle
rin sayısı 18 dir. Suiistimal yuvasıdır da on
dan. Bu kanunla bu suiistimalleri önliyecek 
misiniz? Bu sermayeleri artırmakla gelecek 
olan nedir? Bu aslında zarurettir, bir kısım 
sıkıntılar bertaraf edilecektir. Belediyelerin 
borçlarının bağışlanması veya taksdtlenmesi 
gibi. Bu Meclisten Ziraat Bankasının sermaye
siyle ilgili kanun çıkmıştır. Şimdi, mesul arka
daştan rica ediyorum, bize cevap vermek lût-
funda bulunsun. Maliye Bakanlığı Ziraat Ban-
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mislerdir. Büyük suiistimaller varıdır. Zirai i 
Donatım Kurumunun sermayesini 500 milyona i 
çıkartmakla bunları önliyebilecek misiniz? Ha
yır. Ne ile önleyeceksiniz? Devlet itibarı po
litikanın, particiliğin önünde tutulduğu tak
dirde önlilyeceksiniz. 

O sebeple, «Kanun kısaJdır, getirilmiş mak
sadı gerekçesinde kısa olarak takdim edilmiş
tir, iyidir, hep müspet rey vereceğiz» deniyor. 
Kabul. Ama niyet başka, keyfiyet, tatbikat baş
ka şeydir. Bu gübre meselelerini bu kürsüden 
inşallah çok görüşeceğiz. Ağırlığı ile mütenalsi-
ibolarak görüşmeye gayret edeceğiz. Devlet 
idaresi bordur, onu kalbul ederek konuşacağız. 

Demir - Çelik fabrikaları var* Üçüncü De
mir - Çeltik tesisi kuruluyor ve Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliğinin yardımı ile, ser
mayesiyle kuruluyor. , iktidar Partisi, ilk ik
tidara geliş beyannamesindeki felsefesinde bu
na yer vermemiştir. Kendisini en kuvvetIM tu
tan kaiemşiörleri, parti gazetesi olan Son Ha
vadis gazetesinin yazarları bile, burada Me
bus lolanı bile, bu hususta tam tersine yazılar 
yazmış ve müdafaalarda bulunmuşlardır. «Yal
nız Amerikan, Avrupa sermayesi» demiyorum. 
icabeltıtiği şekilde her İM taraftan faydalanaca
ğız. Yeter ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Bayrağının itibarını zedelemeden, her ikisi de 
(bizi sıkıştırdığı takdirde, her ikisine de «rest» 
çekebileceğimiz şekilde yabancı sermayeden 
istifade yoluna gideceğiz. Ama iskenderun'da 
bu Demir - Çelik Sanayii kuruluyor. Soruyo
rum, buranın fınnlarıinın kontrolünü iki Av
rupalı teknisyeni ile yaptırmak iktidarın elin
de midir? O hâkimiyete saJbibolduğunuz tak
dirde Amerikalı kendi sermayesiyle Ereğli te
sislerini kurarken, Amerikalı olmıyan teknis
yenlerle kontrol ettirmek imkânına sahip ise
niz - ki, olunmuştur - Ruslar da iskenderun'da 
yaparken Avrupalı teknisyenlerin vasitasiyle 
- Türk teknisyenleri kifayet etmiyorsa - sağ
lamlığını, yürüyüşünü ve inşaatın devamını 
konltfol edebiliyor musunuz? işte o gaman Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümietöısiniz. O zaman 
Hükümet, azaları ve Başkanı olarak, iktidar 
(partisi olarak Devletin, milletlin ve Türk vata
nının itibarını ayakta tutuyorsunuzdur. Te
min edemiyorsanız, f elseıfesinzde mıevcudolma-

i dığı halde kolunuzu bâzı yerlere kaptırıyorsu-
!| nuız demektir. 
i Teferruatına inelim. Mademki Demir - Çe-
j lik işletmeleri Sanayi Bakanlığına bağlıdır; 

(bir seneden beri vilâyetlerde ve kazalarda ne 
çeşit particilere, hangi ihtiyaçlara binaen de
mir tahsisleri verilmiştir? Telefonlarla, vekil
ler Merkezi Hükümetten, «Türkiye Cumhura 
yeti» damgasını taşıyan bir Hükümetin âzası 
-olarak, ta vilâyetlerle demir tahsisi için konu
şursa, ben Mebusum... 

(Adalet Partisi sıralarından «Onu Mehmet 
Turgut'tan sor» sesi) 

Arkadaşlar; onu da sorarım. Mehmet Tur
gut'tan sorulacak hesabı da soracaksınız, gelip 
kürsüye soracaksınız, kapatmaya lüzum yok. 
(A. P. şifalarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sayın arkadaş
lar, lütfen karşılıklı konuşmayın. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Müsaade 
ediniz, «Bize 200 - 250 - 300 ton putrel demM, 
sanayi demiri vereceksiniz» diyen genel meclis 
azaları vardır arkadaşlar. (A. P. sıralarımdan 
gürültüler) 

Müsaade ediniz, arkadaşlar, «ret» cevabı 
alan yerler vardır, «ret» cevabı almadıkları 
yerler vardır. O itibarla «ehliyet» kelimesini 
sarf eden arkadaşı da tasdik ederim. «Kanun 
zaruridir» diyen Sayın Kitaplıyı tasdik ©dev
rim, ama «maliyeti ucuzlatacağız» fikrini tasdik 
eltimıeye imkân yoktur. 

Bu kanunla getirilen bütün bu sermaye 
artırmaları, nihayet, hülâsa olarak, tıpkı be
lediyelerin borçlarının bağışlanması, taksitlem-
dMIımıesi gibidir. Bilanço hesapları olacaktır, 
getireceği başka bir şey yoktur. Bütçeden ne 
miktar para verilecektir ve Maliye ne kadar 
yardımda bulunabilecektir? Bunu merak edi
yorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Demokratik Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, m'adde ile üJgili deği
şiklik önergeleri var ve söz istemeler daha da 
tevali etmektendir. 

Meclisimizin çalışma saati bitmiştir. Bu se
beple, 25 Ocak 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere- birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
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bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
ikamın teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Baş/kanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(Millet Meclisli S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 238; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 7 .1970) 

X 4. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/105, 
1/44) (S. Sayısı : 181 ve 181 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971) 

X 5. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi iıc 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/74, 
1/45) (S. Sayısı : 199 ve 199 a 1 nci ok) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971) 

X 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/106, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 182 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yıü kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağük Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/235, 1/285) (S. Sayısı : 183 ve 183 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 8. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bi
lançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 



(3/129, 130, 208) (S. Sayısı : 184 ve 184 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 9. — Ceza ve Islah evleriyle I§ yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa 
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı : 
185 ve 185 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: : 
20.1.1971) 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı (kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış 
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift 
likleri Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesin 
hesap ıkanunu tasarısı ve iSayıştay Komisyonu 
raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 186 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 111. — Devlet Su işleri Genıe! Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı keSinlheöabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yvh Kesiinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104, 
1/53) (ıS. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ok) (Da
ğıtana tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan'ıiğı 
tezkeresi ile Valkıflar Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. Sayı
sı : 188 ve 188 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 13. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
'bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (.3/128, 1-76) (S. Sayısı : 
189 ve 189 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

20 . 1 . 1971)' 
X 14. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 

bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/108, 1/60) (S. 
Sayısı : 190 ve 190 a 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 197Öüy 

2 — 
I X 15. — İstanbul Teknik Ün!iveraMi<ndn 1966 

bütçe yılı ikosliınheslabıınla alt genel uygunluk bildird-
miniın sunulduğuna dair Sayıştay B1aşkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu, (3/109, 1/61) (S. Sayı
sı : 191 ve 191 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 16. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı keslinhıeslabın'a ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkamlığı tez-

| ıkercsi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/110, 1/62) (S. Sayı
sı : 193 ve 193 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 17. — istanbul Üniversitesinin 1967 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait Genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu rapora (3/107, 1/59) (S. Sayısı : 194 ve 
194 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 18. — Devlet Orlman İşletmdleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 
bilançosunun sunui'duğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi :20 . 1 . 1971) 

X 19. — Devlet Üretme ÇifltMklıeri Genel Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 yılı konsolide bi-

I lânçosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/261) ('S. Sayısı : 198 ve 198 <e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 20. — Tekel Gen'el Müdürlüğü 1965 malî yılı: 
I bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ilı'e Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı keisinbıeısabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı 

I tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 1/72) (S. Sa
yısı : 176 ve 176 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :: 

| 20 . 1 . 1971) 



X 21. — Tekel Gtemıel Müdürlüğü 1906 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı kesinhesaibma ait genel uygunluk bilÜi-
rimdnin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Teköi1 Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanonun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa
yısı : 231 ve 231 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971)' 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1970) 

3. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

4. •— Os'mian Saılmaııkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları (1/204) (S. Sayısı: 105 ve 105 e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 106 ve 166 ya 1 
nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1070) 

6. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları 1/212) ('S. Sayısı: 107 ve 107 
ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970') 

X 7. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

8. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 9. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1970) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (ıS. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nei 
ek) (Dağıtma tariki : 23 .12 . 1970) 




