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I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
442 

442:444 

III. — Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları 445 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi Bi
çer'in, Taşıt Alım Vergisine dair gündem 
dışı demeci. 445:446 

2. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'-
in, Siirt ilinin sağlık ve diğer sorunları 
konusunda gündem dışı demeci 446:447 

3. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın, köylü vatandaşların özellikle 
pancar ekicilerinin sorunları, konusunda 
gündem dışı demeci 447:448 

4. — Denizli Milletvekili Hasan Kork-
mazcan ve üç arkadaşının, İzmir Millet
vekili Şükrü Akkan ve arkadaşlarının, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
arkadaşlarının Anayasa değişikliği tek
liflerinin tçtüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/477, 2/371, 4/367) 448:452 

IV. — Görüşülen işler 
Sayfa 

452 

1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve va
zifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 
5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına 
diar Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/365; Cumhuriyet Senatosu 1/88) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 417, 417'ye 1 nci 
ek ve 417'ye 2 nci ek : Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 114) 452:456 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 231 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de-
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ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M, Meclisi : 2/65; 
C. Senatosu 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 
2, 2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 1341) 456:457 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 

T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 1961 
tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 2 geçici madde eklenmesine dair teklifinin 
(2/815, S. Sayısı : 794) birinci görüşülmesi 
tamamlanarak, maddeleri açık oya sunuldu. 

Yapılan oy ayrımı sonunda : 
Değişiklik teklifinin 4, 5, 7 ve 8 nci madde

sinin Anayasanın 155 nci maddesinin gerektir
diği 2/3 çoğunluğun üstünde oy sağlayarak 
kabul edildikleri, 

Değişiklik teklifinin 3 ve 6 nci maddele
rinin ise 2/3 çoğunluğun oyunu sağlayamamış 

Tasan 

1. —• Uluslararası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan 
ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi husu
sunda Divanın yargı hakkını önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyarî kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına, bu kanunda değişiklik aypılmasma ve 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/779) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

Tekzere 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

bağlı döner sermayeli sağlık kurumları ve te
sislerinin 1965 bütçe yılı bilançosunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/1004) (Sayıştay Komisyonuna) 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kubilay İmer ve Van Milletvekili 
Salih Yıldız'ın, Millet Meclisi İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/70 ) (S. Sayısı : 763) J | , 457:473, 473:492 

olduğundan teklifin ikinci görüşülmesi sıra
sında İçtüzük hükümlerine göre işlem yapıla
cağı bildirildi. 

Çalışmalar tamamlanmış olduğundan; 
12 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 

toplanılmak, üzere Birleşime saat 20,02'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Kayseri 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Gaziantep 
Muhittin Sayın 

Raporlar 

3. — Meslekî malzemenin geçici ithaline iliş
kin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/119) (S. Sayısı :' 766) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1973) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının • uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/346) (S. Sayısı : 797) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

5. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yer
lerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın 

•">• < > • • < » • < • • • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II — GELEN KÂĞITLAR 

— 442 — 
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ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleş
mesinin onaylanmasınnı uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük ve 
Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/123) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

•6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsveç Kırallığı, Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları rapor1 arı 
(1/449) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/775; C Senatosu 
1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 806; C. Senato
su S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 12.2.1973) 
(GÜNDEME) 

8. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/793; S. Sena
tosu 2/41) (M. Meclisi S. Sayısı : 807; C. Se
natosu S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/795; 
C. Senatosu 2/42) (M. Meclisi S. Sayısı : 808; 
C. Senatosu S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

10 . — C. Senatosu İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkeresi (M. Meclisi 2/801: C. 
Senatosu 2/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 800; C. 
Senatosu S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

11. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/772; C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 810; C. Senatosu S. Sayısı : 206) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

12. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi S. Sayı
sı : 813; C. Senatosu S. Sayısı : 194) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2.1973) (GÜNDEME) 

13. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yaplıma-
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/773; C. Senatosu 1/158) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 812; C. Senatosu S. 
Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yaplıması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/770; C. Senatosu 1/154) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 813; C. Senatosu S. Sa
yısı : 203) (Dağıtma tarihi : 12 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/771; C. Senatosu 1/155) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 814; C. Senatosu S. Sa
yısı : 204) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

Iİ6. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/774; C. Senatosu 1/159) 

— 443 — 
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(M. Meclisi S. Sayısı : 815; C. Senatosu S. Sa
yısı : 209) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

17. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/776; C. 
•jenatosu 1/161) (M. Meclisi S. Sayısı : 816; C. 
Senatosu S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973 (GÜNDEME) 

18. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M Meclisi : 
1/756; C. Senatosu 1/152) (M. Meclisi S. Sayısı : 
817; C. Senatosu S. Sayısı : 202) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

19. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/777; C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 818; C. 
Senatosu S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

20. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kânun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se

natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/778; C Senatosu 
1/156) (M. Meclisi S. Sayısı : 819; C Senatosu 
S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

21. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe-Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/766; C. 
Senatosu 1/163) (M. Meclisi S. Sayısı : 820; 
C. Senatosu S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

22. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/769; 
C. Senatosu 1/133) (M. Meclisi S. Sayısı : 821; 
C. Senatosu S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

•23. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe. Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/768; C. Se
natosu 1/164) (M. Meclisi S. Sayısı : 822; C. 
Senatosu S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

- • • ı ı ı ı « — » » « < « » III. t 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (TunoeM), M. Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 ncj Birleşimini açıyorum. Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Taşıt 
Alım Yergisine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın 
üyelerden, bu birleşimde üç arkadaşıma söz ver
me imkânına sahip bulunuyorum. Diğer arka
daşlarımın isteklerini gelecek birleşimlerde kar
şılamaya çalışacağım efendim. 

Sayın Hilmi Biçer, Taşıt Alım Vergisi konu
sunda söz istiyorsunuz. Beş dakikayı aşmamanı
zı hassaten rica ediyorum ©fendim. 

HİLMÎ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Hemen her gıün bir veya bir kaç kişiden din
lediğiniz bir şikâyet konusunu dile getirmek için 
söz aldım. 

Biliyorsunuz, 1970 yılından itibaren bir seri 
Vergi Reformu kanunları çıkardık. Aziz milleti
miz, Türkiye'nin malî güçlüklerini çok iyi bildi
ği için, bu kanunların esasını saygıyle karşıladı. 
Ancak, tatbikatından her zaman, her yerde bir
çok şikâyetler dinledik, bunların başında, Fi
nansman kanunları geliyor. Maliye Bakanlığı kı
sa zamanda görülen aksaklıkları bertaraf etmek 
maksadıyle değişiklik teklifleri getirdi, bunları 
da çıkardık. Vergi reform komisyonlarının çalış
malarında, tatbikatçıların kötü uygulamalarını 
anlattık, yetkililer komisyona verdikleri izahat
larında (bu tür aksaklıkların mutlak surette gi
derileceğini, maliyecilerin Öcü olmaktan çıkarıla
cağım, halk için sevimli kişiler olacaklarını söy
lediler. Ama, ne gezer... Tatbikat pek düzelmişe 
benzemiyor. 

Bir Taşıt Alım Vergisi var ki, tatbikatı arap 
saçma dönmüştür. 1318 sayılı Kanununn 3 ncü 
maddesine göre, profesyonel veya ağır vasıta eh
liyete sahip mükellefler, bir yıl içinde bir vasıta 
aldıkları takdirde bu vergiden muaftırlar. Bu 
istisnanın uygulanabilmesi için vergi dairesinin 

aracılığiyle Maliye Bakanlığından belge alınma
sı şart koşulmuştur. Bu vesikanın alınması en az 
6 ay sürüyor. Bir vatandaşın, aldığı bir vasıta
nın kaydını üzerine yaptırabilmesi için, en az 
6 aylık bir muhaiberata ihtiyaç görülüyor. Kırta
siyecilik boğuşulması artık çekilmez bir hale 
gelmiştir. 

Gene aynı kanunun 8 nci maddesine göre, 
Taşıt Alım Vergisi ilgili trafik şube veya bürola-
rmca yapılacak kayıt ve tesçilen veya sair devir 
ve temlik muamelelerinin ikmâlinden Önce yapı
lıyor. Bu vergi; Taşıt Alım Vergisi, 20 000 lira 
ile 5 000 lira arasında değişiyor. 

Memkeletimizde taksitle satış bir teamül ha
line gelmiştir. 10 000 peşin, ayda 10 000 lira ile 
400 000 liraya vasıta alan 'bir vatandaş, 20 000 
liralık Taşıt Vergisini peşinen ödemek gilbi zor 
bir durumla karşı karşıya gelmektedir. 

Şu halde, yetkililerden istirhamımız şu: Taşıt 
Alım Vergisi, tıpkı taşıt alımında olduğu gibi, 
Bakanlıkça taksite bağlanmak suretiyle, vatan
daşlara bir kolaylık gösterilmesinde büyük bir 
zaruret vardır. Bugün çok az bir para ile büyük 
meblâğ karşılığında vasıta alan bir vatandaş, bü
yük bir meblâğ vergi ödeme ile karşı karşıya 
gelince, bu alım muamelesini yapmaktan kaçmı
yor ve vergi vermemek için de trafik kayıtları 
aldığı şahısların üzerinde kalmak suretiyle, tra
fik kayıtlarında bir keşmekeşlik başgösteriyor. 

Şimdi, Maliye Bakanlığı yetkililerinden is
tirhamım şu: istisnalar için Maliye Bakanlığı
nın vereceği belgedeki formalitelerin mutlak su
rette kaldırılması lâzımdır. Bu belgelerin vergi 
dairelerince veya deftıerdarlıklarca verilmesinde 
büyük bir fayda vardır. 

İkinci istirhamım; Taşıt Alım Vergisi yük
sek bir meSblâğ tuttuğu takdirde, bunu taksitle 
almak suretiyle vatandaşlara büyük bir kolaylık 
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gösterilmesinde de zaruret vardır. Yetkililerden 
bilhasa istirham ediyorum, rica ediyorum, bu, 
büyük bir problemdir; birçok fakir, fukara va
tandaşımız, Taşıt Alım Vergisini vermemek için, 
bir sürü hileli muamelelere tevessül etmektedir. 
Bunlardan vatandaşları kurtarmak lâzımdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
2. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, Siirt 

İlinin sağlık ve diğer sorunları konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Çeliker, Siirt ili 
sağlık ve genel sorunları konusunda, buyu
run. 

Sizden de kısa olmasını rica ediyorum efen
dim. 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — ISayııu (Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

.10 Şubat 1973 tarihinde intişar edem Hür
riyet Gazetesinin o günlkü nüshasında-, sayın 
.Siirt Valisinin enteresan tekzibini üzüntü ve 
hayret içerisinde okudum. 

Aynı gazetenin 18 Eylül 1972 tarih ve 8767 
sayılı nüshasında bu tekzibe konu olan «Sımak 
ilçesi Alkemıer köyü Sağlık evinin ağıl haline 
geldiğini!» ifade eden haberini, yine üzüntü 
içerisinde okumuş bulunuyordum. O gün için 
bu habere hayret etmedim. Zina, seçim bölgem 
olan Siint'de ıgörülen Devlet hizmetlerinde bu 
kabil manzaraların büjganesi değildim. 

Bu acı ve .gerçek durumun büyük manşet 
halinde muhterem gazetede yer alması, pek 
haklı olarak Siirt'imizin bu vesile ile de teşhir 
edilmesi, öteden beri ihmıale uğramış ilimizin 
kaderinde daima mevcut olmuştur. 

Bugüne kadar Siirt, ıgazete sütunlarında ya 
şekavet hadiselerine sahne olan bir yer veya bu 
tarzda icra organını tutarsız tekzibe zorlayacak 
bu kabil olaylarla ilgili olarak yer aldığı he
pinizin malûmudur. 

G-önül arzu ederdi İki, muhterem basın, bu
güne kadar gelmiş .geçmiş Hükümetlerin ih
maline uğramış, Devlet hizmetlerinden hemen 
hemen nasibini almamış, yeraltı ve yerüstü inki
şaf ettirilmemiş zenginliklerle dolu, 'kendine 
has çeşitli ekolojik sahaları bünyesinde barındı
ran aziz Siirt'te işsizliği bertaraf edecek "bir te
sisin kuruluşundan, çok eskiden yapılmış ana
yollarının onarımından, yolsuz İkaza' ve köyle
rinin yollara kavuşturulmasından, Siirt fıstıkçı

lığının, battaniyeciliğinin, hayvancılığının, me
yan köklünün, Türkiye'de başlı başına bir ha
zine olan Sımak komünlerinin Devlet tarafın
dan inkişaf ettirildiğinden bahsedebilseydi. 

Kısmen dahi olsa,, Hürriyelt gazetesinde in
tişar eden bu konu vesilesiyle Siirt sorunlarına 
ehemmiyet vererek sütunlarında yer .ayıran sa
yın Hürriyet gazetesine, 'Siirtliler adına, te
şekkürü bir borç bilirim. 

'Muhterem milletvekilleri, hatırlarınızda ol
duğu veçhile, zaman zaman bu kürsüden yaptı
ğım gündem dıişı konuşmalarla Sdiirt'in bâzı so
runlarına dokunduğum sıralarda, Siirt'teki dok
tor ve ebe yokluğunun, değil köylerdeki sağlık 
evlerinin, vilâyet merkezindeki hastanenin dahi 
kapanmak tehlikesiyle karşı karşıya bulundu
ğunu ifade etmiştim. 

Doktorsuzluk yüzlünden Siirt merkez ve köy -
lerinde sayısıız haslfca mevcuttur. Doktorsuzluk 
yüzünden Devlet hastaneleri yataklarını boş 
tutmaktadır. Bundan bir süre evvel .Siirt'te 
Devlet Hastanesinin bir blokunun bu sebeple 
atıl olduğunu ifade eden Siirt Vilâyet Maka
mı, mezkûr binanın idare binası haline tgetiril-
mesini şiddetli bir arzu halinde teklif etmişti. 
(Sağlık Bakanı nezdinde yaptığımız teşebbüs ne
ticesinde vilâyetin bu arzusu haksız görülerek 
is'afi cihetine gidilmemiştir. 

Siirt Devlet Hastanesi halen rotasyonla gön
derilen birer, ikişer doktorla hizmet görebilmek
tedir. Esasen verimli olmayan bu mekanizma da 
Siirtlilere yeteni kadar faydalı olamamaktadır. 
Şifa bulması mümkün olan fakir hastalarımız, ka
dere boyun eğerek yataklarında, Diyarbakır ve 
Aıibara hastanelerine gitmek üzereyken yollarda 
vefat etmektedir. 

Siirtlinin derdine şifa bulacak doktor ve ebe
yi sağlık tesislerinde bulundurmadıktan sonra, 
boş kalan bu binaları, ha bırakmışlar veya hay
vanlara sığınak yapmışlar, ne fankeder?.. 

Kanaatımızca, kim tarafından tespit edilirse 
edilsin, objektifin gayet vazıh ve canlı olarak tes
pit ettiği bu hazin manzaranın tekzibi, Siirtli ola
nak yaralarımızı bir kene daha (deşmekten ve ger
çek haberi bir kere daha teyit etmekten ileri gi
dememiştir. 

Daima Atatürk milliyetçiliğiyle öğünen ve bu 
mevzuda âdeta hiç kimseye öncelik vermek iste
meyen, vatanperverliğini her millî -meselede bü-

— 446 — 



M. Meclisi B : 55 12 . 2 . 1973 O : 1 

yük ıbir heyecan ve şuur içerisinde ispat eden 
aziz Siirt ve Siiritlinin insan haysiyetine yakışır 
sağiık, 'sosyal ve ekonoımik hizmetlere kavuşturul-
ımasının, Hükümötler 'için başlıca vazife olması 
iktiza 'ettiğini ıbir kv*e daha hatırlatmak isibcrlm. 

Sürate uygulanan tarım kredi ve gübre poli
tikası muayyen şahısların inhisarı altındadır. 
Esasen feifavetsiz olan bu yardımlar da yerini bu
lamamaktadır. 

Yakıt -ive 'enerji sıkıntısının hüküm sürdüğü 
bugünkü 'Türkiye'de İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında dükte edilen, uygulama programına alı
nan, önce rantaibl görülen Bidar barajının 1970 
yılında Plândan çıkarılma sebeplerini soruyorum. 

(Ormanların tahribinden ve tahriplerin ya
rattığı tahribattan bahsedilen §u zamanda, Tür
kiye'deki yakıt sorununun asıgarî 1/3 nispetin
de halledebilecek ilçelerimizden Şırnak'm he
men burnunda bulunan kömür rezervleri, yüz
yıllık ilçenin vilâyetle irtibatını sağlayacak: yol
dan mahrum olması, adı geçen kömürlerin ge
reği kadar değerlendirilmemesini intaç etmek
tedir. 

Siirt'in içinden dört ınmak ve sayısız çay 
geçmesine rağmen, Devlet Su İşlerinin hiç, am
ma hiçbir faaliyetine tesadüf edilmemiştir ve 
edilememektedir. 

Toprak - Su faaliyetleri yok denecek kadar 
azdır. 

Siirt'te istihdam .edilen memurlar adet ve 
vasıf itibariyle kifayetsizdir. «Vasıf itibariyle» 
derken, vasıflıların az olduğunu belirtir, bu 
hizmet erbabını bu sözümden tenzih ederim. 

Devlet hizmetleri lâyıkı veçhile köylere yö-
neltilmemiştir. Köylünün en çok tanıdığı ve ta
nımak mecburiyetinde olduğu memur, jandar
madır. 

Yapılan ve miktarı az olan köy yolları stan
dartlara uymayacak tarzda vasıfsızdır. 

Siirt'in fıstığı, dünyada kalite itibariyle ün 
yapmış. İran fıstığı ile rekabet edebilecek du
rumda iken, aşılanmaya hazır 3 milyon yabanî 
fıstık ağacının aşılanması için bütçeden her yıl 
sadece 20 000 - 30 000 lira tefrik edilebilmek
tedir. 

Siirt'te bir Fıstıkçılık Araştırma ve Aşıla
ma Enstitüsünün tesisi şarttır. Yapılacak 15 
yıllık plân içinde Siirt'te geliştirilecek olan fıs

tıkçılık yılda 'Türkiye'mize asgarî 3 milyar li
ralık döviz sağlayabilecektir. 

Kozluk, Sason, Kurtalan, Baykan ve Şırnak 
ilçelerimizde Türkiye'nin en vasıflı tütünleri 
yetiştirilmektedir. Bunların, kurulacak bir te
sisle değerlendirilmesi ekonomik ve isabetli bir 
hareket olacaktır. 

Kesif olan hayvancılık halen iptidaî usuller
le yapılmaktadır. Hayvan neslinin ıslâhı ve 
sağlığına gereği kadar ehemmiyet verilmemek
tedir. 

Petrol bölgesi olan Siirt'te değil Türkiye' 
nin, dünyanın mukadderatına müessir olacak 
kuvvetli petrol rezervleri olmasına rağmen, ge
reği kadar araştırma ve sondaja ehemmiyet ve
rilmemektedir. 

Bütün bu hususlarla ilgili Bakanlıkları ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtını vazifeye davet edi
yorum* 

Ayrıca, Başbakan Saym Ferid Melen'le, he
yet halinde yaptığımız görüşmede, Siirt'te tesi
sini vaadettiği ımeyan kökü ve yün iplik sana
yiinin kurulması, Şırnak yolunun 1973 yılında 
bitirileceği hususundaki vaatlerini bir senet ola
rak telâkki ediyoruz. 

Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarla se
lâmlıyorum. 

3. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 
köylü vatandaşların, özellikle pancar ekicilerinin 
sorunları konusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Ziraat ve ziraatçiler hakkında 
Sayın Kazova, sizden de kısa olmasını rica edi
yorum efendim. 

Buyurunuz. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Bendeniz gündem dışı söz aldığım şu anda 

köylünün derdini dile getirmek istiyorum. 
Bugün köylümüz perişandır. Köylü eker, bi

çer, mahsulünü satar, eline geçen parayı benzi
ne, mazota ve bankaya olan borcuna yatırır ve 
bir kısım borcunu da ödeyemez. Köylü bugün 
aç, açık, perişan bir vaziyette olduğu halde bu
günkü Hükümet köylünün derdine eğilmemek-
tedir. 

Bugün şu Mecliste birtakım arkadaşlarımız 
Devletçiliği müdafaa eder, birtakım arkadaşlar 
da haklı olarak «Milletin yapamadığını Devlet 
yapar» der. 

Haklıdırlar. Evet, milletin yapamadığı bir 
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şeyi Devletin yapması lâzımdır. Çünkü, halk ne 
kadar zengin olursa, Devlet de o kadar zengin 
olur. 

Şu memlekette bugün bir pancar mahsulü 
var. Ben hububat üzerinde durmayacağım. Çün
kü, arkadaşlarım hububat üzerinde çok dur
muşlardır. Bendeniz pancar üzerinde duraca
ğım. 

Bugün yetkili kimseler bir dönümden vasati 
üç ton şelker pancarı elde edileceğini kabul 
ederler. Ben bunu dönüm başına bir ton arttır
mak' suretiyle dört ton olarak kabul ederek 
şöyle bir hesap yapmak istiyorum : 

Bugün pancar çiftçisi bir dönümden elde et
tiği pancardan 182 lira zarar eder. Bunu hayalî 
söylemiyorum, bunu rakamla ispat edeyim : 
Bir dönüme üç defa çapa vurur. Çapa için 10 
işçi götürür, 30'ar liradan 300 lira onlara verir. 
Tekleme yapılması için 15 kadın götürür, on
lara da 20'şer lira verir. Bir dönüm pancarın 
sökmesine, kesmesine 100 lira öder. Yüz kilo 
gübre atmak mecburiyeti vardır, kilosunu bi
rer liradan hesap etsek 100 lira da ona öder. 
Bir dönümden 4 ton pancar aldığını kabul et
sek, nakliye için ton başına 25 liradan 100 lira 
da öyle öder. Ekmesi, merdanesi, tırmıklaması, 
diğer işleri de 50 lira tutar. Ayrıca 32 lira da 
su parası verince maliyet 982 lirayı, bulur. Bir 
dönümden 4 ton pancar alacağını kabul etsek, 
tonu 200 liradan eder 800 lira. Böylece de köy
lü şeker pancarının dönümünden 182 lira zarar 
eder arkadaşlarım. 

Nüfusumuzun yüzde 80'ini köylüler teşkil 
eder. Köylü, yukarıda da arz ettiğim gibi eker, 
biçer, açık - çıplak, yarı tok yarı aç vaziyettey-
iken, benzin parası, mazot parası verir, banka 
borcunu öder, ayrıca da yine borçlu kalır. Bu 
Devletçilik değil de nedir arkaşlar? Bugün köy
lünün yüzde 95'i istemeye istemeye Devletçiliği 
kabul etmiştir. 

Geçenlerde Sayın Bakan «pancara bir ku
ruş zam yaparsak şekere yedi kuruş zam yap
mamız gerekecektir» dediler. Halbuki, Hükü
met alacağı vergiden bir kısım fedakârlık yap
sın, pancarın kilosunu 30 'kuruşa rahat rahat 
alır. Düşününüz, 20 kuruşa bir bardak su içe
miyoruz. 

Köylüyü tahrik ederlerse, onun grevi işçi
nin, şunun bunun grevine benzemez, Allah ko
rusun bunun önünde kimse duramaz. Diyeceğiz 

'ki, köylü, tahrik edilmez, köylüden ihtilâl ol
maz, köylüden kötülük gelmez. Evet, ama bu 
memlekette ihtilâlin nüvesi hazır, konmuş, teş
kilât hazır, bugün belki kıpırdayamaz, çünkü 
bir yılanı kışın fare keser de kıpırdayamaz. 
Duymaz mı? Duyar, ama kıpırdamaya hali 
yoktur, fakat o yılana yazın ağustosta bağda, 
bahçede rasladığında zaptetmek mümkün değil
dir. 

Bugün şu memlekette bir sağcılık bir solcu
luk var. Sağcılıkta aşırı diye bir şey yoktur. 
Aşırı sağ, aşırı sol; sağcılıkta aşırı diye bir şey 
yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Kazova, ben, zatıâlinize 
sağcılık - solculuk konusunda söz vermedim. 
Süreniz de esasen dolmuştur, lütfen sözlerinizi 
tamamlayınız efendim. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Şimdi o aşırı sağcılık gösteren aslında sola 
mensuptur, öbürü soldan ava çıkmıştır, o da 
sağcıdır. Birtakım masumları, zavallı dindar 
adamları başına toplar, hattâ toplantı tertip 
ederek «falan saatte ben de geleceğim oraya» 
der, fakat o saatten yarım saat, bir saat evvel 
o toplantı yerini ihbar ettirir. Ne bulunur ora
da? Bir teşbih, bir takke bulunur. Gaye nedir 
arkadaşlar? Soldaki esmayı sağa çekmektir : 
Bunu başarmışlardır, bu yer etmiştir arkadaş
lar. 

Hükümetten rica ediyorum, bu pancarcılar
la ilgilensin, pancar fiyatını hiç olmazsa 30 ku
ruşa, çıkarsın, onların derdine derman olsun, 
yarasını sarsın : Köylüler perişandır, yüzde 
95'i istemeye istemeye Devletçiliği kabul etmiş
tir arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 
ve üç arkadaşının, İzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan ve arkadaşlarının, İsparta Milletvekili Sü
leyman D emir el ve arkadaşlarının Anayasa deği
şikliği t&kliflerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/371, 2/477, 4/367) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırasiyle arz ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve arkadaş

larının ve İsparta Milletvekili Süleyman De-
mirel ve arkadaşlarının, Anayasa değişikliği 
tekliflerinin gündeme alınmasını, İçtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince, saygılarımla istirham 
ederiz. 

D. P. Grubu adına 
Denizli Erzurum 

Hasan Korkmazcan Cevat önder 
Diyarbakır Konya 

Necmettin Gönenç Kubilay İmer 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, okunan önergede 

imzası bulunan arkadaşlarımızın, İçtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince gündeme alınmasını iste
dikleri tekliflerde imzaları bulunduğu Başkan
lıkça tespit edilmiştir. 

önergeniz üzerinde Sayın îmer, söz istiyor
sunuz, buyurunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin kıymetli üye
leri; 

Vermiş bulunduğumuz takrir, Anayasa de
ğişikliğiyle ilgilidir. 

Bilindiği üzere, daha önce İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan ve 223 arkadaşının, Anayasanın 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve referan
dumla kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair teklifleri ve buna mütedair 
Anayasa Komisyonu raporu vardır. 

Diğer taraftan, yine bu mevzu ile ilgili ola
rak İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddenin kaldırılması hakkında tek
lifi vardır. 

Böylece, görülmektedir ki, gerek daha evvel 
Şükrü Akkan ve arkadaşlarının, gerekse Süley
man Demirel ve 218 arkadaşının vermiş olduk
ları teklifler aynı mahiyettedir. Her iki teklif 
de, Anayasanın öngördüğü, Anayasa değişikliği 
için gerekli sayıda üyenin imzasını taşımakta ve 
bu üyeler, bu teklifin kanunlaşmasını, Anaya
sada bu yolda değişiklik yapılmasını öngörmek
tedirler. Bu tekliflerin ikisi de Anayasa Komis

yonuna gitmiş, fakat daha önce yapılan Ana
yasa değişiklikleri sırasında da bunlar nazarı 
itibara alınarak Meclis gündemine getirilme
miştir. 

Ayrıca, bu mevzuda şimdi değiştirilmesi 
Meclis gündeminde bulunan Anayasa değişikli
ğinin hazırlanması sırasında Partilerarası Ko
misyonda bir protokolle tespit edilen değişik
likler arasında, bilindiği üzere, biraz evvel bah
setmiş bulunduğum eski Demokrat Parti mil
letvekillerinin seçme ve seçilme mevzuundaki 
siyasî haklarının iadesi meselesi bir karara bağ
lanmıştır. Bu karara bağlanma sebebiyle, De
mokratik Parti olarak bunu, bu değişikliği, Par
tilerarası Komisyonda varılan karara göre im
zalamış ve Meclis Başkanlığına sunmuş bulunu
yorduk. Yalnız, bizim imzaladığımız teklifteki 
imza sayısı, partimize, Demokratik Partiye 
mensubolan milletvekili ve senatörlerin, yani 
parlömenterlerin imzasını taşımaktadır. Bu yö
nüyle Anayasanın öngördüğü değişikliğin ya
pılması için verilecek teklifte 200'ün üstünde 
imzanın bulunamayacağı veya bu miktarın dol
duramayacağı belli ve aşikârdır. 

Bu durumuyla daha evvel Partilerarası Ko
misyonda kabul edilmesine rağmen, diğer parti
lerin kendi gruplarında meseleyi çözeceklerine 
dair kamuoyu önündeki bildirileri, sonradan bu
nu nedense - burada nedenleri üzerinde durmak 
istemiyorum. Kendilerinin elbette buna mâkul 
bir hal çaresi bulmaları gerekir - bilmiyoruz; 
imzalama durumunda olmamışlardı, ve Anaya
sa teklifinin, değişikliğinin Meclise getirilme
sinde bu mevzudaki anlaşmaya varılan teklif 
Meclise intikal etmemiş, Komisyonda da bu 
sebeple görüşülememiştir. 

Diğer taraftan, bu mevzu Cevat önder Bey 
tarafından, Anayasa Komisyonunda daha evvel
ki - Biraz evvel konuşmamın başında da belirt
miş olduğum - tekliflerin burada görüşülüp, ka
rara bağlanması ve daha evvel yapılan müra

caatların son getirilen değişikliklerin dışında, mev-
cudolması sebebiyle, yine aynı imzalarla Ana
yasa Komisyonunca görüşülüp aşağıya indiril
mesi istenmiş, teklif edilmiştir. Ama, Anayasa 
Komisyonu bunu görüşmemiştir ve sonradan ya
pılan bir açıklama ile bunu gündemine aldığını 
belirtmiştir. Gündemine aldığını belirttiği iki 
tane teklifin ne zaman verildiği açık ve aşikâr
dır. Ara yerden seneyi aşan zaman geçmiştir. 
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Diğer taraftan, İçtüzüğün 36 ncı maddesi ay
nen şunları söylemektedir : «Encümenlere mu-
havvel bir lâyiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet 1,5 ay içinde Heyeti Umumiyeye gönde
rilmek lâzımgelir.» elde mevcut, gerek daha ön
ce verilen İzmir Milletvekili Sayın Şükrü Akkan 
ve 223 arkadaşının ve gerekse İsparta Millet
vekili .iSaym Süleyman Demirel ve 218 arkada
şının teklifleri 1,5 ayı değil, 1,5 seneyi geçmiş 
olmasına rağmen maalesef Meclis gündemine g e 
tirilememiş, Komisyon görüşmemiştir. Bu su
retle Komisyon, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 
kendisine tahmil ettiği 1,5 aylık müddeti geçir
miştir. Bu bir vakıadır ve münakaşa imkânı 
yoktur. 

İkinci fıkrası : «Eğer Encümen bu müddet
te müzakereyi neticelendirem'ezse, esbabı muci-
besini Heyeti Umumiyeye bildirir.» Diyor. «Ef
kârıumumiyeye» değil, «Heyeti umumiyeye». 
Bujjüne kadar Heyeti Umumiyeye her iki teklif 
hakkında neden netieelendirilmediğinin esbabı 
ınııcibesini Anayasa Komisyonu bildirmiş değil
dir. 

Üçüncü fıkra : «Aksi takdirde mezkûr lâyi
ha veya teklifin doğrudan doğruya ruznameye 
alınmasını Hükümet veya sahipleri istemek hak
kına haizdirler.» 

Muhterem millet vekilleri, demek ki, gerek 
1,5 aylık müddet içerisinde görüşülmediğinden, 
gerekse bu müddette müzakereyi neden netice-
lendirilmediği Heyeti Umumiyeye bildirilmedi-
ğinde, tasarı ise Hükümet, teklif ise, teklif sa
hipleri veya teklif sahibi bunun gündeme, yani 
(buradaki tâbirle «Ruzname» ye alınmasını iste
yebilir. 

Dördüncü fıkrada, «Bir encümen tarafından 
diğerine muihavvel mesele 10 gün zarfında ba
şarılmak ve kabul olamazsa esbabı mucibesi 
bildirilmek muktazidir.» Diyor. Bu fıkranın bi
zimle ilişiği yoktur. 

Şimdi, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin hüküm
leri gayet açık ve sarihtir. Bunun bugüne ka
dar görüşülemem esinin esbabı mucibesi de yok
tur. 

İkincisi; Partilerarası Komisyonda, siyasî 
^hakların iadesi meselesinin, niçin Anayasa de
ğişikliği olarak getirilmek istendiği bütün açık
lığı ile belirtilmiştir. Bu belirtilen açıklık ve 
günün şartlarına göre bu teklifin Anayasada bir 

değişiklik haline getirilmesi - Altında Adalet 
Partisinin de imzası vardır, Cumhuriyet Halk 
Pratisinin de imzası vardır, Millî Gfüven Parti
sinin de imzası vardır, Demokratik Partinin de 
imzası vardır - memleketteki siyasî ve içtimaî 
mânada bir huzurun doğacağı ve diğer taraftan 
bir adaletin yerine getirilmiş:olacağı, bu sebep
le bu değişikliğin yapılması zaruretinin mev
cut olduğu bütün çıplaklığı ile ortaya konulmuş
tur. Bu, o derece ortaya konulmuştur ki, bü
tün partiler, yetkili organları eliyle seçtikleri 
şahısların protokolüyle bunu hükme bağlamış
lardır. Artık bunun ötesine gitmeyi biz partilere 
ve burada onlara mensup milletvekillerinıe bu
nun neden gerektiğini izah etmek, biraz da on
ların bugüne kadar bu meseleyi anlamadıkları, 
anlayamadıkları, öğrenemedikleri gibi bir it
hama kadar varır ki, biz buna gitmeyi hiçbir 
zaman arzu etmiyoruz. Bir insan bilmediği mev
zuu, bâzı sakıncaları olan mevzuu elbette düşün
meden, taşınmadn karar altına bağlayamaz. 

Bu .mesele Partilerarası Komisyonda aylar
ca müzakere edilmiş, enine boyuna görüşülmüş 
ve neticede hiçlbir sakıncanın mevcudolmadığı 
anlaşılarak, bu değişikliğin yapılması kabul 
edilerek altına imzalar atılmıştır. Ama, mesele 
Partilerarası Komisyondan sonra bir Anayasa 
değişikliğinin 200 veya onu aşan adette parlâ-
ımenterin imzasına gelince; daha evvel bu yol
da imzalar atıldığı halde, bu defa'kr değişiklik 
meselesi gelirken, nedense üçüncü defasında 
böyle bir teklife imza atmak gibi bir durum 
mevzubahsolmamıştır. Anayasa Komisyonu ise, 
kendisine son gelen değişiklikleri görüşmüş ama, 
yine ne hikmetse daha evvel, 1,5 sene evvel ken
disine getirilen iki teklifi de görüşüp karara 
bağlamak durumunu son zamanda dahi hisset
memiştir. Bunun açık bir esbabı mucibesi olma
sı lâzım. 

Biz diyoruz ki, gerek daha evvel verilen tek
liflerin eısbalbı mucibesi, gerek Partilerarası Ko
misyondaki belirtilen esbabı mucibe bu teklifin 
M'eclise biran evvel getirilmesini ve yapılacak 
Anayasa değişikliği sırasında görüşülmesini ön
görür. 

Burada birtakım hususları ileriye sürmek, 
seçimlerde seçme ve seçilme haklarının mahzur
lar doğurduğunu ileri sürmek kanaatimizce ye
rinde olmayacak. Nitekim, bu siyasî haklarının 
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iadesi istenilmiş olanlar, kendileri değilse bile 
bunların eşleri, çocukları, kardeşleri 1961 se
çimlerinde de, 1965 seçimlerinde de, 1969 seçim
lerinde de milletvekili seçilmişlerdir. Eğer, bun
ların seçme ve seçilme hakları, bu haklar sebe
biyle 'doğacak birtakım hususları, tereddütler 
doğuruyorsa, onların yakınlarının da bizatihi 
böyle bir tereddüdü doğurmaları beklenir. Bir 
evlâdın, bir kardeşin, bir eşin her halde inti-
sabet'tiği kan veya suhrî yolla akrabalığının bu
lunduğu kimse ile düşünüş zaviyesinden fark
lılığının olmaması lâzımgelir. 

Bugün Meclis çatısının altında - dediğim 
gibi - 1961'de, 1965'te, 1969'da ve bu aradaki 
1964 - 1966 ve 1968 Senato seçimlerinde seçil
miş bulunup, Meclisin, Parlâmentonun çatısı 
altına girmiş olanlar vardır. O halde, bunların 
miktarları öbürlerinden daha mı azdır? Veya 
birtakım endişeler, - hattâ daha ileriye gide
lim - bâzı çevrelerce belirtilen zararlar mevzu
bahis ise, acaba onların şahıslarıyle onların ak
rabaları arasında, yakınları arasında ne gibi 
ibir farklılık doğacaktır? Binaenaleyh, böyle bir 
mahzurun dahi olabileceği kanaati içerisinde de
ğiliz. 

O halde mesele şu: İşi açıklık ve samimiyet
le orta yere koymak. Bir meselede eğer bir 
mahzur varsa, oturalım, milletin önünde, efkârı 
umumiye önünde açıkça konuşalım. Kapalı ka
pılar arkasında, komisyonlarda varılan birtakım 
dedikodu ve fısıltılar, meseleyi halle medar ol
mayacaktır. 

Biz burada diyoruz ki; bu meselenin getiri
lip görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Mi
sal olarak da, açıkça yine söylüyoruz: Daha 
evvelki verilen teklifler ve bu tekliflere inzima-
men üçüncü defa Partilerarası Komisyonda ya
pılan teklif ve bunun gerekçesi, buna açık mi
saldir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın İmer. 
KUBİLAY İMER (Devamla) — O halde, 

ıbunun getirilmemesinin sebebi ne olacktır? Bize 
Igöre, hiçlbir şey olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın İmer, süreniz doldu. Lüt
fen tamamlayınız efendim. 

KUBİLAY İMER (Devamla) — Bağlıyorum 
iSaym Başkan. 

Çünkü iki defa verilmiş bir teklif Anayasa 
Komisyonunda neticeye bağlanmamış, üçüncü 
defa Partilerarası Komisyon kabul etmiş, biz im

zalamış, vermişiz. Diğer taraftan, evvelki tek
liflerin tekrar Anayasa Komisyonunda görüşül
mesini istemişiz, görüşülmemiş. Birtakım husus
lar var. Ben onu da söyledim, bunu tekrarla
mayalım. Bunu tekrarladığımız zaman, âdeta 
«Ibilinımiyor, anlaşılamamış» gibi, «karşı tarafa 
bühtan» gibi bir durum doğuyor. Ama orta yer
de bir hadise var. Demek ki ,izah edilememiş, 
gösterilememiş. Biz bunu anlatmak için söylü
yoruz, diyoruz k i ; bu mahzurların hiçbirini ta
şımadığına ve orta yerde bir Anayasa değişikli
ği de görüşülmekte olduğuna göre ve geçen 
defaki Anayasa değişikliği sırasında, As
kerî yargı ile, idarî yargı ile ilgili bir teklifin 
burada görüşülmesinin mevzuubaMs ve müm
kün olduğuna göre; ikinci görüşme sırasında 
dahi, bu yoldaki teklifler Mecliste görüşülebi
lir, emsali de mevcuttur. 

O halde, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin hük
müne göre; 1,5 ay içerisinde komisyonda görü
şülüp karara bağlanmamış ve komisyonun da 
yine 2 nci fıkrada belirttiği gibi, bu müzake
reyi neticelendirmediğinin esbabı mucübesini 
Heyeti Umumiyeye arz etmemiştir. Bu halde, 
3 neü fıkradaki hakkımız doğmaktadır k i ; 1,5 
ay içinde neticelendirilmeyen ve komisyonda da 
Heyeti Umumiyeye bunun sebepleri arz edilme
yen hususta - ki, mâkul bir sebebi yoktur. Bel
ki şimdi Komisyon bir mâkul sebep arz eder -
Meclis elbette karar verecektir. Bizim bu gün
deme alınma teklifimizin de görüşülmesi ve ka
rara bağlanması yine Mecliste olacaktır. 

Bu ölçüler içinde biz diyoruz ki; bu tekli
fimizle, bu Anayasa değişikliği mevzuu, siyasî 
hakların iadesi ile ilgili olarak, gerek daha ön
ce İzmir Milletvelkili Şükrü Akkan ve 223 ar
kadaşının, gerekse daha sonra İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve 218 arkadaşının ge
tirmiş oldukları ve Partilerarası Komisyonda 
kabul edilen teklif gündeme alınsın. Gündemde 
de halihazırda mevcudolan Anayasa değişik
liği hususundaki görüşmelere bu husus da dahil 
edilmiş olsun. Böylece, hiçbir görüşme de usulî 
yönden mahzuru olmadan, hiç olmazsa ikinci 
görüşme sırasında bu meselenin Meclisçe bir 
karara bağlanması sağlanmış olsun. 

Demokratik Parti mensubu olarak şahsım 
adına ve bu arada önergeyi imzalamış bulunan 
arkadaşlarımın da tercümanı olarak, sayın Mec-
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lise saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar). 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Anayasa Ko
misyonu Başkanı sıfatiyle söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı Cevdet Akçalı, cevap vermek üzere bu
yurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri : 

ıSaym arkadaşımızın gündeme alınmasını is
tediği teklif; vaktiyle Komisyonumuzca karara 
ıbağlanarak, Meclis gündemine girmiştir. Meclis 
gündeminde uzun müddet bekledikten sonra, 
ıburada görşülüp kanunlaşması mümkün olma
dığı için, tekalbbül için tekrar Komisyonumuza 
gelmiştir. Halen Komisyonumuzda yalnız bu tek
lif değil, Anayasanın 5 diğer maddesinin de
ğiştirilmesine dair teklif de vardır. 

Geçen sene Komisyonumuzda bu mesele ile 
beraber diğer teklifler hepsi bir arada görüşül
müş ve Komisyonunuz şu prensip kararına var
mıştır : 

'«Partilerarası Komisyonda ele alınıp incele
nen Anayasa değişiklikleri, Partilerarası Ko
misyondan bir neticelenip bize gelinceye kadar 
talik edilsin», diye karar alınmıştır. Bu karar 
gereğince, yalnız bu teklif değil; Anayasanın 5 
maddesinin değiştirilmesine dair diğer teklif
lerle birlikte Partilerarası Komisyonun müza
keresi sonucuna ertelenmiştir. 

Partilerarası Komisyonda siyasî halklar me
selesi konuşulmuştur. Ancak burada, halen Ana
yasa Komisyonumuzda olan formül ile değil, 
bu meselenin başka bir formül ile halline ka
rar verilmiştir. (D. P. sıralarından gürültüler). 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Nedir o formül? 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Formülü 
ne, açıklayın. 

1. — Gayrimenkul Eski 'Eserler ve Anttlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişik-

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale 
etmeyiniz, dinleyiniz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Ve aynı mesele
nin gündeme alınması hususunda, Sayın Cevat 
Önder arkadaşımız önerge verdiği zaman; Par
tilerarası Komisyona iştirak eden kimseler, 
«Partilerarası mutabakata böyle bir teklifin alı
nıp görşülmesinin aykırı düşeceğini» söylemiş
ler ve Komisyonumuz bu yüzden adı geçen tek
lifle halen Meclisiımizin gündeminde bulunan 
Anayasa değişikliğinin birleştirilerek görüşül
mesini kabul etmemiştir. 

Durum bundan ibarettir. Takdir Yüce Mec
lisindir. Saygılarımı sunarım. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan; Partilerarası Komisyonun İçtü
zükte yeri var mıdır, ki ona mesnet olarak Sa
yın Koımisyon Başkanı izahat buyuruyorlar? 
Olur mu böyle şey ? 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu 
Başkanı Sayın Cevdet Akçalı, safahatını Ko
misyon Başkanı olarak izah etmiş bulundu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
İçtüzük hükmü yerine getirilmemiş ki, 

BAŞKAN — içtüzük hükmü ile ilgili değil
dir Partilerarası Komisyonun teşekkülü, o par
tilerarası bir anlaşmaya müstenittir. 

Muhterem arkadaşlarım, Şimdi İzmir Mil
letvekili Şükrü Akkan ve arkadaşlarının ve İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve arka
daşlarının ayrı ayrı verdikleri; Demokratik 
Partilerin siyasî haklarının iadesi ile ilgili Ana
yasa değişiklik tekliflerinin gündeme alınması 
hususunu, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gereği yapıla
caktır. 

Uk yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Millî Eğiti/m Komisyonu 

IV. — (GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhuriyet Senatosu 
1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 417, 417'ye 1 nci ek 
ve 417'ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince; Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline da
ir 5805 sayılı Kanunun değiştirilmesi ile ilgili 
hususa geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı yerini .almıştır. Bu (kanu
num görüşülmesinde Hükümeti, Kültür Müste
şarı Sayın Mehmet önder temsil .edecektir, yet-
ıkı belgesi Başkanlığa verilmiştir. 

Komisyon Başkanı tarafından verilmiş bulu
nan ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

•Gündemin, «Tüzük Gereğince Bir Defa Görü
şülecek işler» kısmında bulunan, 417'ye 2 inci 
ek S. Sayılı; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anut
lar Yüksek Kurulu teşkilime ve vazifelerine da
ir, 2 Tiemımuz 195li tarih ve 5'8'OS sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
daha önce Millet Meclisinde kabul edilip, Sena
todan değiştirilerek .dönmüştür. Gündemdeki 
sair işlere takdimen, öncelikle görüşülmesini 
arz ve .teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Yerine 

Sözcü 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Önerge gereğince, öncelikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 
'(Rapor okundu) 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Rapor üze

rinde siöz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Rapor üzerinde Sayın İlhan 
Ersoy, buyurunuz efendim. 

İLHANN ERSOY (Kütahya) — ,Saym Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım : 

(417, 417'ye 1 nci ek 19 . 6 . 1972 tarihli 108 
nci Birleşim, 417'ye 2 nci ek S. Sayılı basma ya
zı tutanağın sonundadır. 

19 . 6 . 19'72 tarihinde Yüce Meclisimizce ka
bul buyurulmuş olan, 5806 sayılı, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkili
ne ve vazifelerine dair kanun üzerinde yapılan 
değişiklik tasarısı, Yüce Senatoya gittikten son
ra büyük ölçüde değişikliğe uğramış, burada 
bağlı kaldığımız espiriler, değişikliği getiren 
gerekçe, lüzumlu hususlar, Yüce Meclisteki ka
dar pek dikkate alınmamış olacak ki, Yüce Se
nato tarafından küçük bir değişiklikle iktifa 
edilmek yoluna gidilmiştir. Ancak; yapılan de
ğişiklik, ne bu kurulun .ar/u edilen dinamik ça
lışma hüviyetine bürünmıesine, ne arzu ettiğimiz 
çalışmalardaki aksaklıkların giderilmesine me
dar olmayacağı gibi, Yüce Senatoda daha başka 
pürüzler de yaratacak şekil verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; hatırlayacaktsınız, 
bu kanun tasarısı burada görüşülürken, gerek 
Adalet Partisi Grubu adına bendeniz, .gerek 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mıethmiet 
Arsiantürk arkadaşım, Yüce Heyeti aydınlat
ma babında uzunboylu görüşmıe yapmış ve ka
nunun neler getirdiğini, niçin bu ha;le getiril
mek istendiğini izaha çalışmıştık. Bunu bir -
iki satırla arz ıetmek işitiyorum : 

Kurulun üye sayısını 17 olarak dondurmak, 
Kurul üyelerinde aranacak vasıfları bir 'esasa 
bağlamak. Kurul üyeliğiyle bağdaşamayacak 
davranışları ve çalışmaların aksamasını önle
mek. Kurul toplantılarının yerlerimin, hele hele 
alınacak kesin kararların mahallî tetkikata müs
tenit olarak daha da isabetli olmasını teminen 
açıkça belirtilmesini sağlamak. Kanunun yönet
meliklere bıraktığı hizmetleri tadat ederek bir 
hukukî mesnet meydana getirmek. Ve nihayet, 
kaydıhayat şartıyle üyelik yerline, bu hizmeti 
görecek elemanları bir araya getirmıenin çarele
rini aramak. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun iştigal mevzularında, 
ki, bunlar daha evvelki kanunda da, bilâhara 
yapmış olduğumuz değişiklik tasarısında da al
tı olarak tespit edilmiştir, bu iştigal mevzuları
nın her birinde kurulda mutlak ve mutlak en 
az bir üyenin bulunmasıım sağlamak suretiyle, 
'esasen yıllardan beri memleket hizmetinde bü
yük ölçüde yararlı görevler ifa etmiş olan bu ku
rulu daha dinamik hale getirmenin çarelerini 
aramıştık. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu görüşler, 
bütün bu gerekçeler bir yana itilerek yapılmış 
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olan değişikliklerin kâffesi bir kenarda bırakı
larak Yüce Senato sadecıe ve sadece ikinci mad
denin (k) bendinde ufaeılk bir değişiklik yapmak 
suretiyle, bizim vaktiyle tespit etmiş olduğu
muz heyete bir tek ilâve yapmış, Sayın Kültür 
Müsteşarını da bu kurulun üyesi olarak burada 
yeriıeştirmiş, 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu hususu 
affınıza ve huzurunuzda halen hazır bulunan 
çok değerli arkadaşımın affına da sığınarak arz 
cıtmek isterim; 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de bir has
talık: aldı yürüdü, Herşeyi kurula havale ediyo
ruz, her kurulda, her an bulunması mümkün ol
mayan arkadaşları bulundurmaya mecbur edi
yoruz. Bakanlık müsteşarlarınım her zaman hier 
kurulda bulunması mümkün değildir. 

Muhterem, arkadaşlar, bakanilığı sevk ye ida
re eden adam müsteşardır. Bu itibarla; her ku
rulda, 'hele hele böyle silk sık toplanacak olan 
kurulllarda müsteşarlıJk mevkiinde bulunan 
arkadaşların bulunmasının sakime alaırı hepiniz
ce malûm olsa .gerek. 

Kaldı ki, çok değerli olan bugünkü Kültür 
Müsteşarı arkadaşımız, bu işi erdem pek çok: an
layan, bu işlerin içinden yetişmiş değerli bir ar-
daşımızdır ama, Kültür Müsteşarlığının her za
man içini bu değerli arkadaşımız tarafından tem
sil edilemeyeceği de bir vakıa 'olduğuna göre 
- Kültür müsteşarımın gün gelir bir tiyatro eleş
tiricisi, gün gelir bir ressam, gün 'gelir tama
men başka meslekten bir adam olması da bahis 
konusu olduğu malûmdur - Kültür müsteşarının 
bu kurulda vazife almasına pratik bakımdan 
imlkâın ve lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; kaldı ki, bir kurulda ay
ını bakanlığı temsili edem hem de, iM ayrı kaıde-
meiden elemanın bulunmasının sakıncaları da 
meydandadır. Takdir buyuraeaksıniK;, bu ku
rulda Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürü 
arbadaşımıız da var. Omun âmiri olan müsteşarı 
da aynı kurulda bulunacak olursa o zaman hi-
yerarşik düzemle buradaki kurul çalışımalarını 
birbiriyle bağdaştırma imkânımdan mahrum ıka-
lırız. 

Bu itibarla, Yüce Senatoca yapılmış olan de
ğişiklik kanaatimce hatalı olmuştur. Millet Mec
lisince üzerinde uzun süre çalışılarak ve demin 
de arz ettiğim faydaları getirmek suretiyle, her 

şeyden önce çok şeyler beklediğimiz Anutlar 
Yüksek Kuruluna bir dinamizm getirmek: mak-
sadıyle yapılmış, hazırlanmış ve kabul edilmiş 
.olan kanun tasarısında ısrar etmek her halde 
yerinde olacaktır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu metninin 
ve bu metni benimseyen Yüce Millî Eğitim Ko
misyonu raporunun reddedilmıeısini saygılarımla 
arz eder, rica ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

OayTtoJenkul Elsfei' Etserdler ve Asnıtlllar Yüteek 
Kunul'u ıtegkffioe 've vazifelerime ıdıaiır 2 Teımmuiz 
1951 Jfcarîih ve 6805 «sayılı KantuniM '2 nci ttnıaJdJdte-
ısMln 1 ncâ fıkrası (K) Ibeaudimıdls (dieğüşiMSk yıa-

pi'lmaisı ıbaMaıuia kamın tasarısı 

Madde 1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anutlar Yüksek Kurulu teşkilime ve vazifelerine 
daliır 2 Tıeımımuz H9I51 tiaırih ve 580)5 sayılı Kanunıun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

«K) Kültür Müsteşarı, Vakıflar Geme! Mü
dürü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Mü
dürü, İmar ve İskân Bakanlığı Plânlama ve tımar 
Genel Müdürü bu kurulun tabiî üyesıidirler. 

BAŞKAN —• Efendim, Cumhuriyet Senato
sunca 1 nci maddeye verilmiş olan değişik şekli 
okutmuş bulunuyorum. 

Madde üzerinde Sayın Buldanlı söz mü isti
yorsunuz efendim?.. Buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş-
•kan, değerli arkadaşlarını; 

Bir türlü ifrat ve tefritten kurtulamamanın 
ıstırabını çeikiyoruz. Yüce Meclisimiz, memleke
tin şiddetle ihtiyaç duyduğu bir mevzuda bir 
kanun tedvin etmiş ve hakikaten çok değerli ça
lışmalardan sonra bir esasa varılmış ve bu metin 
Yüce Senatoya intikal ettirilmiştir. 

Ne istiyoruz? Türkiye'nin tarihî olmayan... 
Türkiye'nin hudutları içleri gimde tarilhie kucailaş-
madığı bir yer yoktur. O bakımdan turizmin 
endüstri haline geldiği bu asırda memleket top
rakları üzerimde herhangi bir yerde maımure, 
bir eser meydana getirmeye çalıştığınız talkdir-
de karşınıza kurunu vustadan kalma bir kurul, 
me zaman toplanacağı, nasıl toplanacağı ve kay
dı hayat şartıyle tayin edilmiş bir heyetten mü-
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teşekkil bir kurul daima zor 'çıkarmaktaydı. Bu 
zorluğu bertaraf 'ötmek için arkadaşlarımız otur
muşlar bir metin hazırlamışlar, Yüce Meclisi
miz, bu mıetıne kendi mesaisini de ilâve etmiş ve 
ımükemnıele yakın bir eser meyadana getiril
miş, Yüce Senato, hiç bir esbabı mucibe zikret-

. meden bizim tedvin ettiğimiz kanunun ikinci 
fıkrasına o kadar basit bir fikir ilâve, etmiş ki, 
bu ilâve ettiği şekille aradığımız istikrar, de
vamlılık, ehliyet, ilmî kifayet gibi hususlar bir 
kalemde kaldırılıyor, yalnız Devlet memurları
mın tayin edildiği bir kurula bu iş tevdi ediliyor 
ve bu suretle bizim mesaimiz keenlemyeikûn ad
dediliyor. Rica >ediyorum Yüce Meclis eserine; 
sahibolsun, Cumhuriyet Senatosunun hiçbir 
•esas mucip sebep zikretmeden yaptığı bu tadi
lâtı kabul 'etmesin ve bizim de burada var loldu-
ğumuzu göstersin. Metin ortada, ne istiyorsu
nuz? İhtisas erbabı, ilim erbabı, sanat dalında, 
tarih dalında, kültür dalında isim yapmış, eser 
vermiş insanlardan müteşekkil bir heyet mey
dana getirmişiz bu heyete Devletin bu görevler
de vazife ifa etmekte olanlarını da ilâve etmişiz, 
23 kişilik bir kurul meydana getirmişiz. Bu ku
rulun ne zaman içtima edeceğini, hangi tarihler
de içtima 'edeceğini, yolluklarımı, diğer kırtasi
ye ihtiyaçlarını temin edecek bütün meblâğları 
da yatırmışız, tama bizim Senatomuz bu 2 nci 
maddeye yalnız Sayın Kültür Müsteşarını bura
ya ilâve etmek suretiyle bir değişiklik meydana 
ıgetirmiş ve bu değişikliği de bize kabule icbar 
eder gibi hattâ rapor dahi yazmadan maddeler 
üzerinde rapor yazmadan göndermiştir. İstir
ham ediyorum Millet Meclisimizin hazırlayıp 
gönderdiği metnin aynen kabulü lâzımdır. Bu 
hususu zikretmek için söz aidimi, saygılar suna
rını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 

-NURİ EROĞAN (İstanbul — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri; değişiklik Senatoda 
olmuş, Anayasa Senatoyu kabul etmiş. Kabul 
sebepleri burada yapılan metinlerin şu veya bu 
sebeplerle ıgerçeklerle uymaması, Anayasaya uy
maması daha iyi bir şekil alması nedenlerine 
dayanmaktadır. Şimdi Senato bu değişikliği yap
tı biz ©serimize sahip çıkalım gibi bir inatlaşma
ya girmekte mâna yok. Senatonun yapmış oldu
ğu değişiklik esasen Hükümet tasarısına uygun 
bir şekil getirmiş. Ne yapmış sadece bir külttür 

müsteşarını koymuş. Bugünkü Kültür Müsteşa
rı cümlece seviyesi itinbarıyle takdirleri kazan
mış bir zat. Yarın kim geleceği 'endişesi olmaz. 
Kültür müsteşarlığını yapacak seviyede bir 
adam getirilecek demektir oraya. Bu sebeple bu
raya bir makam konuyor, şahus konmuyor. Ge
lecek olan kül tür müsteşarı da bu seviyeden da
ha aşağı olabilir ihtimali ile bu talebi, bu düşün
ceyi, bu fikri, bu görüşü reddetmek yerimde ol
masa kanaatindeyim. Senatonun getirdiğini be
nimsemek bu yolla biran evvel bunun gerçeik-
leşımesinıi, kanunlaşmasını temin etmek faycLalı 
olac aktır sanıyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Başkaca söz isteyen sayın üye ?. 
Yok. Cumhuriyet iSenatosundaki metni okutmuş 
bulunuyorum. Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince bu değişiklik Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu tarafından benimsenmiştir. Benimse
meyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 'edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. Benimse
me Yüce Heyetinizce kabul edilmiemişıtir. Bu 
durum karşısında Anayasanın 92 nci maddesinin 
4 ncü bendi gereğince ve ilgili diğer maddeleri 
gereğince Cumhuriyet Senatosu ve Millet M'eclli-
si ilgili,komisyonlarından 8'er üyeden ki, ceman 
1!6 üyeden kurulu karma komisyon kurulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kahl edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşların, 2 nci madde metni
nin tasarıdan çıkarılması şeklinde Cumhuriyet 
Senatosunca vâki olan bir değişikliktir. Bu de
ğişikliği komisyonumuz benimseımiştir. Bu be
nimseme üzerinde söz isteyen sayın ü y e l . Yok. 
Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. (Mahiyetini anlayamadık ses
leri) 

Efendim Cumhuriyet Senatosu Millet Mecli
sinin kabul ettiği metindeki 2 nci maddeyi tasla
rı metninden çıkarmış ve Komisyon bu madde 
tayyını benimsemiştir. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum. 

CEVDET AKOALI (Adana) — Aynı kanun 
mu efendim'?. 

BAŞKAN — Aynı kanun efendim 2 nci mad
de efendim, geçici değil. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Karma ko
misyona h epsi gitsin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınız o şekilde te
celli ederse hepsi gider Oylarınıza sunuyorum.. 
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benims'eımıeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilımıemiştİT. 

Muhterem arkadaşlarım, eski 3 ncü madde 
biraz önce kabul buyurmadığımz benimseme 
gereğince 2 nci madde olarak değişmiş bulunu
yor. Bu madde «Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» maddesidir. Millet Meclisinin ka
bul ettiği metinde 'madde numarası 3 idi, Cum
huriyet Senatosunun vâki değişikliği sebebiyle 
madde numarası 2 oldu. Ancak bu değişikliği 
ve bunu takibe d em diğer değişikliği oylarımıza 
sunmayacağım. Çünkü benimsememe kararları
nız üzerinde komisyonun alacağı karar belki 
madde •numaralarını gene eskisi gibi Yüce Heye
tinize getirecektir. Bu itibarla 1 nci mıadde de 
'Oylarınıza sunduğum şekilde diğer maddeleri 
ile bMikte tasarının (8 + 8) Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi komisyoınlarmdan kurulu 
karma .komisyona intikal •etmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir, gereği bu şekilde yapılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yamlan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senato
su : 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı: 2, 2'ye 1 nci 
ek ve 2'ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim gündemimiz gereğin
ce 231 sayılı Kanuna fbağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Cumhuriyet Senatosunca 
reddolunan teklif komisyonca benimsenmiştir. 
Esasen konusu da kalmadığından komisyonca be
nimsenen ret keyfiyeti oylarınıza sunulacaktır. 
Raporu okutuyorum, öncelikle görülmesi kara
rı daha evvel alınmış Ibulunuyor idi. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Raporun lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde, peki efendim. Benim
seme raporunu okutayım da efendim. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) S. Sayısı: 2, 2'ye 1 nci ek 26 .12.1969 
tarihli 20 nci Birleşim, ve 2'ye 2 nci ek tutana
ğın sonuna eklidir. I 

BAŞKAN — Benimseme raporu üzerinde 
Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bendeniz ra
porun derinliğine inmeyeceğim; çünkü, nasıl 
olsa komisyon reddine karar vermiş. Sayın Genel 
Kurulun komisyon kararma uymasının sağlan
ması iein bâzı konulara, genel konulara değine
ceğim. 

Meclisin çeşitli hizmetlerini gören yönetici, 
memur, müstahdem gibi kişiler burada çalışmak
tadırlar. Bunların Meclise almış şekillerini bir
çok arkadaşlarımız bilirler. Ancak, Millet Mecli
si bütçesi burada görüşülürken ayrıca arz ede
ceğim, buraya öyle memur almıyor ve o şekilde 
kadrolar veriliyor ki, 657 sayılı Kanunu değişti
ren 1327 sayılı Kanunun hiçbir maddesiyle bu
nu izah etmek mümkün değildir. Size küçük bir 
örnek vereceğim. 

Anadolu Kulübünden bir şef garson Millet 
Meclisi lokantasına alınmıştır. İlkokul mezunu
dur; 6 nci derecenin 1 nci kademesine getirilmiş 
sayın arkadaşlarım. Huzurunuzda bunu izah 
eden arkadaşınız, yüksek öğrenim üzerine, bir 
yıl da ihtisas yapılan bir yerde öğrenim görmüş, 
oradan kıdem almış ve burada da 2 yılda bir 
terfi ettiği halde halen 6 nci dereceye ancak gel
miştir ve 21 yıllık memurdur. Bunu hangi sos
yal adaletle bağdaştırırsınız? Bu türlü kayırma
ların olduğu bu türlü cetveller reddedilmelidir. 
Eğer burada hizmet görüleeekse, esas hizmetleri 
gören, en çok ıstırabı çeken buradaki müstahdem 
ve şoförler düşünülmelidir. Bu arkadaşların ge
celeri, gündüzleri yoktur. Bendeniz Meclis Baş
kanlık Divanında görevli bulunduğum sırada, bu
radaki müstahdeme yan ödeme verilmesi için bir 
komisyon kuruldu; raporu geldi, konuşuyoruz. 
Odaları temizleyen müstahdem sabahleyin 8'de ge
liyor, daha önce geliyor 7'de geliyor, 7,30'da geli
yor; 7,30'da göreve başlamaları gerekli, akşam da 
Meclis dağılmadan gitmiyor. Bunlara bir ödenek 
verelim, tatmin edelim dendi. Burada yetkili bir 
kişi aynen şunu söylüyor; «Efendim bunların gö
revi aslında oraya o memur gelmeden başlar, ora
yı temizlerler, silerler süpürürler, memur gel
dikten sonra işleri bitmiştir. Binaenaleyh bun
lara bir tatmin edici ayrıca ödenek vermeye ge
rek yoktur.» Halbuki, şef, müdür, müdür yar
dımcısı kademesinde olanlara artı 50, artı 100, 
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artı 150 diye ödenekler verilmektedir. Burada 
400 liraya, 600 liraya çalışan müstahdem vardır. 
E... peki orayı süpürdükten sonra bırakıyor, 
gönderiyor musunuz? Göndermiyorsunuz. Bu 
adam akşama kadar bekliyor, cay getiriyor, su 
getiriyor, öbür hizmetlere koşuyor. Ayrıca Mec
lis kapanıncaya kadar da burada bekliyor. 

Şimdi, ortada bir gerçek var; hep memleke
tin dışında, içinde söyleniyor: Adaletin gerçek
leşeceği, millet adına karar verileceği yerde bile 
adam kayırma vardır sayın arkadaşlarım. En 
açık misali, biraz önce belirttiğim gibi, Anadolu 
Kulübünden getirilen bir şef garson, ilkokul 
mezunu, 6 ncı dereye oturtulmuştur. Bu korkunç 
bir suiistimaldir, korkunç bir kayırmadır. Bina
enaleyh, bu cetvellerin iadesi şarttır, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelik Yazıeıoğiu, yapı
lan tasarrufu beğenmemiş olabilirsiniz de, suiis
timal olarak tarif etmenizi ben uygun bir dil 
olarak görmedim. 

Efendim rapor üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ben öyle düşündüm Sayın Başkan, öyle görüyo
rum. Hiç değilse vicdanî suiistimaldir. 

BAŞKAN — Ayrı da, her türlü düşüncemi
zi istediğimiz tarzda dile getirmememiz gerekir. 
O bakımdan ben ikaz ettim sizi ki, bir lisanı ne-
zahate davet mânasını da taşır. 

Muhterem arkadaşlarım, rapor üzerinde baş
kaca söz isteyen sayın üye yok. O. Senatosu
nun reddi komisyonca benimsenmiştir, benimse
meyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu suretle teklif düşmüştür efendim. 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yüdız'ın, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (1) 

(1) 763 S. Sayısı basmayazı 13 ncü Birleşim 
tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimiz gereğince İçtüzük 
üzerindeki çalışmalarımıza kaldığımız nokta
dan 'devam ediyoruz. Komisyonun yerini alma
sını rica ediyorum. 

Efendim, 62 nci maddede kalmıştık, bu mad
deyi okutuyorum. 

Söz sırası ve söz sırasını değiştirme : 
Madde 62. — Söz, kayıt veya istem sırası

na göre verilir. Grenci Kurul gerekli görürse, 
görüşme konusunun lehinde, aleyhine ve üze
rinde olmak üzere sırayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz 
sırasına göre söz alanların adlarını okutur. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti 
gruplarına, söz almada öncelik tanınır. İlk Ön
celik esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, 
üçüncü öncelik siyasî parti gruplarına aittir. 
Siyasî parti rguplarına istem sırasına göre söz 
verilir. 

ıSon söz milletvckilinindir. 
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebi

lir. Söz sırasını bir başkasına veren milletve
kili, bundan faydalanan milletvekilinin sırasın
da konuşabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu, buyurunuz. Sayın Özdenoğlu hatırlatmak 
için 'Söylüyorum, sözler 5 dakika ile kayıtlı, bu
yurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hay 
hay Sayın Başkan. 

iSaym Başkan, değerli milletvekilleri; 62 nci 
madde ile Yüce Mecliste yapılacak olan gö
rüşmelerin önceliği ve sırası tespit edilmekte
dir. Madde metni ne diyor? Madde, Hükümete, 
esas komisyona ve siyasî parti gruplarına söz 
almada öncelik tanıyor. Başka ne diyor; «İlk 
öncelik esas komisyona, ikinci öncelik Hükü
mete, üçüncü öncelik siyasî parti gruplarına 
aittir» Yani öncelik tanınan müesseseleri de 
ayrıca sıraya koyuyor ve «son söz milletvekili-
nindir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, !burada bir prensibi 
tespit etmeye mecburuz. Aslında millet irade
sinin temsilcisi olan milletvekilinin eski İçtü
zükte, söz hakları, kısıtlı idi. Bilindiği üzere, 
siyasî parti grupları söz alıyordu, sözcüler ele 
'dahil, 6 sayın üye görüştükten sonra yeterlik 
gelince, eğer Hükümet söz almış ise Hükümet
ten sonra milletvekiline söz hakkı doğuyordu; 
Hükümet soz almamış ise, o takdirde yeterlik 
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okunuyor ve yeterlikten sonra milletvekiline 
süz hakkı tanınmıyordu. 

'Değerli arkadaşlarım, bu İçtüzük aslında 
milletvekilinin söz 'hakikini hâkim kılma ama-
cıylc yapılıyordu. İçtüzüğün ilân edilen hedef
leri arasında; milletvekilinin söz hakkının ağır
lığının, siyasî partilerin hakları altında ezilme
yecek şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarz uygulama ile 
hep görmüşüzdür, kürsü siyasî parti grupları
nın olmaktadır. Her 'birimiz bir siyası parti gru
buna meusulbola'blliriz. Bağımsız milletvekilleri 
de olabilir aramızda; ama değerli arkadaşla
rım, burada asıl olan milletvekillerinin iradesi
dir ve söz hakkının teslim edilmesidir. 

(Milletvekili grubu adına (konuştuğu takdir
de gruibunun ıgörüşü ile bağlıdır ve o görüşü 
savunmak -zorundadır. (Elbette ki, grupların 
gülüşlerine saygımız varıdır. Gerçeğin bir yö
nünü yansıtma kıtadırlar; ama bu kürsüden 
mensUbolduğu partinin siyasî görüşünün üstün
de ve dıişında kişisel, milletin duygusunu, mil
letin fikrini, halkın isteğini dile getirmek iste
yen milletvekiline 'konuşma imkânı tanımaya 
meclburSunuz. Onun süz hakkını kısıtlamama
ya mecbursunuz. İçtüzüğün hedefi budur, mil
lî irade dediğimiz ıgücün 'hedefi budur. Öyley
se bizim için, bu Yüce Meclis için yeni 'bir umut 
olan İçtüzüğümüzde lütfedin arkadaşlarını, mil
letvekilinin söz hakikini, süz sırasını siyasî par
tilerin altında ezilmiş halde 'bırakmayınız ve 
milletvekilinin kişisel görüşünü istediği zaman 
çıkıp ifade etmesine imkân hazırlayınız. 

i62 nci madde bu 'haliyle, tatmin edici değil
dir. Milletvekilinin gerçek iradesini, yani mil
letin ıgcnçek iradesini ve söz hakkını yansıt
maktan uzaktır. Bu nedenle bu madde üzerinde 
önce komisyonun ne düşündüğünü açıklanma
sını, Yüce Meclisin !bu madde üzerinde ilgisini 
hassaten istirham eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Sayın Özdenoğlu'nun sorduğu suale cevap 
verebilmek için bu maddeyi 7?> ncü madde ile 
birlikte mütalâa etmek lâzmıgelir. Esasen Sa-
ynı Özdenoğlu'nun ortaya koyduğu husus, 
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7"> ncü madde ile halledilmiştir ve halledilecek
tir. Henüz bu madde kabul edilmiş değildir; 
fakat bu maddenin Komisyonumuzca kabul edi
len şeklini burada kısaca Yüce Meclisin ıttıla
ına-arz etmek isterim. 

Biz 7o ncü maddede bir esas getirmiş bulun
maktayız. Bu esas şudur: Siyasî parti grup
ları birer defa konuştuktan sonra iki milletve
kili kişisel görüşünü açıklamadan diğer siyasî 
parti gruplarına görüşme hakkı verilmemekte
dir. Bugünkü tatbikatta siyasî parti grupları
nın önceliği olduğu için, siyasî parti grupları 
defaatle söz almakta, 6 kişi konuştuktan sonra 
yeterlik Önergesi verilmekte ve milletvekilleri 
kişisel görüşlerini açıklayamamaktadırlar. Hal
buki bizim getirdiğimiz esasa göre, her konuda 
en az iki milletvekili kişisel görüşünü açıklama
dan yeterlik mevzuubahis olmayacaktır. Biz bu 
hususu teminat altına almış, bulunuyoruz. 

Diğer taraftan getirdiğimiz ikinci husus: si
yasî parti gruplarına ikinci defa konuşma hakkı 
verildiği takdirde yeniden iki milletvekilinin ko
nuşum hakkı doğacaktır ki, bugünkü tatbikata 
göre getirdiğimiz ve getireceğimiz esas, millet
vekillerinin kişisel görüşlerini açıklama bakı
mından çok daha teminatlı vo Sayın Özdenoğ
lu'nun ortaya koyduğu meselenin halli şeklinde
dir. 

O meselenin asıl müzakere ve münakaşa yeri 
7-') ncü madde geldiği zaman olacaktır. Sayın 
Özdenoğlıı bu getirilen tedbirle tatmin olmadığı 
takdirde 7') ncü maddenin müzakeresi sırasında 
bu husus nazarı itibara alınacaktır. 

Saygılar sunarım. 
YASAK AK AL (Samsun) — Bir sual sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Diyelim ki bü

tün siyasî parti grupları konuştu ve iki millet
vekiline de söz hakkı tanındı. Ondan sonra tek 
bir siyasî parti grubu adına konuşulursa yine 
bu hak verilir mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET'AKÇALI (Devamla) — 7-'J ncü maddenin 
tanzim şekline göre tekrar hak verilir. Tabiî 
7-") ncü maddeyi Yüce Meclis kabul buyurduğu 
takdirde. 

BAŞKAN —• Sayın Asutay, buyurun. 
BURIIANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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4 yıla yaklaşık Meclis faaliyetimde tespit et
tim ki, Yüce Mecliste milletvekillerinin söz hak
kına yeteri derecede itibar edilmemektedir. Bir 
meselenin müzakeresinde görüyoruz ve birçok 
defa tespit etmişiz ki, grubun haberi olmadan, 
grup yöneticilerinin mevcut bulunmadığı bir 
oturumda bir milletvekili arkadaşımız, «Grup 
adına» diyerek söz istemekte ve grup adına is
tenen sözler tekrarlanmakta ve böylece 6 kişi 
görüştükten sonra bir yeterlik önergesi veril
mektedir. 

G2 ne i maddede grup "sözcülerine öncelik ta
nırken bunlara bir kez öncelik tamnsaydı, on
dan sonra Şaym Komisyon Başkanının işaret 
ettiği gibi, 73 ncü madde ile gruplara bir kez 
söz tanıdıktan sonra milletvekillerinin en az iki
sine - ki, iki rakamı azdır, 73 ncü madde ge
lince onu arz edeceğiz - söz hakkı tanındıktan 
sonra grup,sözcülerine ikinci kez söz verilmesi 
temin edilseydi o zaman mesele biraz hafiflemiş 
olurdu. 

Grup adına söz isteyeceksiniz, kişisel görüş
melerin iki katına görüşme hakkına sahip ola
caksınız ve bu kez görüşmeleri ikiye, üçe, dörde 
çıkaracaksınız, ondan sonra da Yüce .Mecliste 
milletvekilinin söz hâkimiyeti vardır diyeceksi
niz... Buna evet demek mümkün değildir. 

Sayın Komisyon Başkanı 73 ncü maddede bu 
meselenin görüşülmesi lâzımgclir'diyor. Madde 
geldiği zaman işaret edeceğiz. 73 ncü maddenin 
2 nci paragrafı her halde grup sözcüleri dışın
da en az 2 milletvekili konuşmuş olmalıdır di
yor. 

Şimdi Meclisimizde 5 tane grup var.. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, Komisyon Baş
kanı, 73 ncü maddede değişiklik yapılması lâ-
zımgeldiği görüşünü belirtti; yani o metni esas 
alarak konuşursanız Komisyon Başkanının gö
rüşünün dışında bir görüşü esas kabul ederek 
konuşmuş olursunuz. 

BUETIANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan, tashih edeyim. 

Onun içindir ki, 62 nci maddeye daha sara
hat verilmelidir ve grup sözcülerine bir kez söz 
hakkı tanınmalıdır. Bir kez söz hakkından son
ra milletvekillerine söz verilmelidir ve milletve
killeri kişisel görüşlerini söylemek imkânına sa
hip olmalıdır ki, Millet Meclisinde millctvckili-
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ııin söz hakkı hâkim ve kâmil bir hale gelmiş ol
sun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğhı, buyurun. 

NURİ ÇKLİK YAZICTOĞLU (Çankırı) — 
Sayın ^Başkan, sayın arkadaşlarım; 

(Biraz önce burada görüşlerini sunan sayın 
arkadaşlarımın görüşlerine aynen katılıyorum. 
Genellikle 4 yıldır güldük ki, burada grup söz
cüleri kürsüye hâkim olurlar. Milletvekilleri 
konuşacakları sırada yeterlik önergesi gelir, 6 
kişiyi doldurur ve önerge oya sunulur, böyle
likle milletvekili görüşünü sunamaz. 

Mecliste 4 grup var, 2 milletvekili ile G olu
yor. Yarın grup sayısı 6 olur, 8 olur, 10 olur,-
artabilir. Şimdi 5 - tam 5 olmadı, 5 sayıyo
ruz - bazen 4, bazen de 5 oluyor. 

Sayın Komisyon Başkanı, hu kürsüden 73 
ncü madde ile buna çözüm, bulduklarını öne sür
düler. 73 ncü maddeyi inceledim, böyle bir şey 
yok. Yalnız kendileriyle özel görüşmemde 73 
ncü maddeyi değiştirdiklerini belirttiler. He
nüz elimizde bu değişiklik olmadığı için üze
rinde fikir yürütmek doğru olamaz. Anca'k, önü
müzdeki günlerde §ahit olacağımız önemli bir 
konu daha var. 

Bütçe Meclise gelmeden birkaç gün önce 
grup ısiözeüsü olamayan veyahut da daha çok 
çeşitli yurt sorunlarına değinmek isteyen arka
daşlar bütçede sıraya girmek isterler. İçtüzük
te ise buna ait bir hüküm yok. 62 nci madde 
diyorki, «(Başkan, görüşmeye başlamadan önce, 
söz «ırasına göre söz alanların adlarını okut
tur.» Bu «söz alma» nasıl olur, nereye müra
caat edilir? Bazen buradan işaret ederek sıra
ya giriyoruz, bazen Kanunlar Müdürlüğüna 
önerge ile yazılı olarak müracaat edip sıraya 
giriyoruz, bazen bakıyorsunuz burada yeterlik 
aleyhine <süz istiyorsunuz; yeterlik aleyhine, 
yeterlik önergesi okunmadan söz ist emcik İçtü
zükte yoktur. Başkan diyor ki, «Bir arkadaşı
nız daha önce başvurdu.» Sayın Başkan, biz bi
liyoruz ki yeterlik önergesi okunmadan aley
hinde söz istenemez; «Efendim, yazılı müra
caatı var» diyor. 

Şimdi bunlar hep İçtüzükte kapalı kalmış. 
Eski uygulamalardan yararlanılarak bu nokta
lara da sayın komisyonun çözüm getirmesi lâ
zım. 
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Özellikle bütçe görüşmelerinde sıraya gir
mek önemli bir konu. Bütçe görüşmelerinde söz 
alabilmek için burada sabaha kadar bekleyen 
arkadaşlarımız oluyoı. Bu bir usule bağlanma
lıydı, bir şekle bağlanmalıydı. Bir arkadaş bi
rinci olursa, bütün bakanlık bütçelerinde lis
tenin başında oluyoı- ve isterse hepsini kapatı
yor, geliyor burada konuşuyor, istediği zaman 
da söz sırasına arkadaşlarına dağıtıyor. Bura
da böyle bir hüküm yok. 

Binaenaleyh, İm maddenin sayın komisyon -
tarafından geri alınıp, yenliden düzenlenip ge
tirilmesinde yarar vardır. Özellikle komisyon
dan istirham ediyoruz, mümlkünse bu maddeyi 
geri alsınlar, arz ettiğim konuları yeniden in
celeyip, tekrar Genel Kurula getirsinler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurun. 

OBLÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayı ıı mi 1 let vekilleri; 

Görüşülmekte olan İçtüzük değişiklik mad
desi Genel Kurulda .söz alma ve söz sırasını 
değiştirmek konusundadır. Zannediyorum ki, 
Meclis çalışması yönünden bu değişiklik madde
si üzerinde hassasiyetle durulması lâzımgelen 
bir maddedir. 

Ülkemizde dolıııuşa binmenin, otobüse bin
menin, tiyatrodan veya sinemadan bilet alma
nın sıraya konduğu ve oralarda sıraya saygı 
duyulduğu bir dönemin içinde bulunduğumuz 
bir sırada, siz Genel Kurul çalışmalarında ne 
'kadar faal'olarak çalışmak isterseniz isteyiniz, 
ne kadar görüşlerinizi Genel Kurula ve kamu
oyuna yansıtmak isterseniz isteyiniz, ne ka
dar çalışmalarınızı dile getirmek için uğraşı 
gösterirseniz gösteriniz, 'bu içtüzüklerle bunla
rın .ortaya konmasına imkân yoktur. 

.Muhterem arkadaşlarım, şimdi dolmuşa bin
mek için ,sıra beklerken, bir vatandaşa, ben mil
letvekiliyim, sıranı 'bana ver 'dersen, vatandaş 
vermez, sizin demenizi de hoş görmez. Ben ba
kanım, lütfen sıranızı bana verir misiniz der
seniz, zaten alamazsınız, vermez. Böyle bir tek
lifte1 de 'bulunursanız ayıp olur. 

Şimdi bir ülke düşününüz ki, bir vasıtaya 
binmek için sıraya saygı duyuluyor, ama millî 
hizmette çalışmalarınızı ve görüşlerinizi dile 
getirmek, ortaya koymak için sıra arıyorsunuz, 
bunun değeri yok. 
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Muhterem arkadaşlar, bu İçtüzük değişik
likleri ile biraz evvel değerli arkadaşlarım izah 
ettiler, görüşlerine katılıyorum - bu Parlâmen
toda grup yönetim kurulu ve grup sözcülerinin 
haricinde bütün üyeler oy verme makinesi ha
line getirilmektedir. Secim bölgelerine gidiyor
sunuz, vatandaşlardan şikâyet duyuyorsunuz, 
«Besini ;hiç duymuyoruz, meselelere hiç par
mak (basmıyorsun, neden dile getirmiyorsun» 
diyorlar; hakikaten bu güçlükleri sîz onlara 
anlatamazsınız. O zaman biz grup sözcülerini 
'burada bırakalım, zil çalınca buraya gelelim; 
zaten bu iş böyle oluyor. Burada parlamenteri suç
layamazsınız. Bu içtüzüklerle Parlâmentoyu ça
lışamaz hale getiriyoruz, bu içtüzüklerle Par-
lâmenlteri sorumluluk duygusundan mecburen 
uzaklaştırıyoruz. Ne kadar güzel hazırlanırsa-
oıız hazırlanın konuşmak için söz sırası yok. Par-
lâmanter burada zil çaldığı zaman oy veren 
'bir robot durumuna geliyor'. 

'Bizim amacımız, bir milletvekili bütün mil
letin 'vekilidir. Biz yemin edenken böyle söylü
yoruz, milletvekilinin anlamı bu. Grup yöneti
cisi olursan millî meseleleri dile getirmek hak
kın vardır, onun dışında bir milletvekili olur
san böyle bir hakka 'sahip değilsin diye bir mad
de yok. Anayasada milletvekilliğini değerlen
dirirken, grup sözcüsü 'daha yetkilidir yahut 
grup yönetim kurulu daha yetkilidir, öbürü 
daha yetkisizdir, hakkı yoktur demez. Hiçbir 
milletvekili millî (hizmette bir diğerinden az ve
ya çoik çalışma lıa'kkına sahibolma durumunda 
değildir ve ona gerek Anayasa, gerekse ettiği
miz yeminin içinde cevaz verilmez. 

lAIuıhterem arkadaşlarım, değişiklikte şöyle 
yazıyor; «Söz kayıt veya istem sırasına göre 
verilir.» Tamam bunu söylemişsiniz, Hemen 
arkasından, söz alanlara 1, 2, 3 derece öncelik 
sırasiyle söz veriyorsunuz; burada 6 kişi, tat
bikatı var. Siz bir mesele üzerinde aylarca ça
lamıyorsunuz, kimsenin uğraşmadığı şekilde, her
kes başka şeyle uğraşırken siz bilimsel olarak 
bir meseleyi en güzel şekliyle çabalayıp hazır
lıyorsunuz, yukarıya gidiyor, söz alıyorsunuz, 
daha doğrusu aldığınızı zannediyorsunuz, bir 
yeterlik önergesi geliyor, o çalışma çöp sepeti
ne... 

Ama belki öbürü protokol olsun diye konu
şuyor. Fakat, öbür adam bütün ömrünü vererek 
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çalışıyor, imkânı yok; bütün çalışmayı çöp se
petine atacak, değerlendiremez. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, dünyanın hiç
bir yerinde, hiçbir parlâmentosunda fert fert 
parlöraenterlerin, kişisel çalışmalarını bn derece 
engelleyen, köstekleyen ve parlö.menteri ilk gel
diği günden bir süre sonra sadece oy verme ara
cı durum una düşüren bir sistem görülemez, 
Türkiye'deki gibi; bunu iddia ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde parla
menterlerin her birine ayrı ayrı sorumluluğunu 
ve görevini tam yerine getirme ya da, olumlu 
parlamenter faaliyetten tamamen soğutarak bir 
oy makinası durumuna düşürecek bir madde
dir. Karar sizlerin ve .yüce komisyonundur. Te
mennim, Parlâmentonun yüreğinde ve beynin
de ve uğraşısında Türk ulusunun ve memleketi
mizin yararına olan her ş -̂yin burada konuşul
ma, görüşülme ve diyalog yapılması fırsatının 
verilmesidir. Zaten demokrasinin icabında, te
melinde yatan esas amaç da insanların konuşa 
konuşa fikirlerini oluşturma imkânını vermesin
den ileri gelir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN'— Buyurun Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; aslında sayın komis
yon başkanının da söylediği gibi, bu müzakere
nin. şüphesiz 73 ncü madde üzerinde yapılması 
daha gerekli olurdu. Şimdi 73 ncü maddeyi tar-
tışıyormuşuz gibi, 62 nci madde üzerinde konuş
mak şüphesiz pek yararlı olmuyor. 

Arkadaşlarım, 73 ncü maddeyi gözönünde 
tutmazsak değerli arkadaşlarımın sözlerinin bü
yük çoğunluğu haklılık kazanır. Ancak, 73 ncü 
madde bunu hangi ölçüde halletmiştir. Ben Ana
yasa Komisyonu üyesiyim; 73 ncü maddeye esa
sen karşı çıkanlardan biriyim. Yani, 73 ncü 
maddede her halde iki milletvekili, deyimine 
karşıyım, fazlaca olmalıdır. Yüce Parlâmento
da, bunun daha fazla milletvekilinin konuşma
sına imkân verebilmek için değişikliğe uğraya
cağı kanısındayım ve savunmasını gene yapa
cağım; Anayasa Komisyonunda olduğu gibi. 

Ancak, ne var ki 73 ncü maddenin tartışma
sı sonra yapılacağına göre, 62 nci maddeye dö
nerek gerçek tartışma düzeyine varalım. 

Arkadaşlarım, 62 nci madde hakikaten üze
rinde durulduğu zaman yararlı tarafları ağır

lık taşıyan bir maddedir. Neden? Bir kanun ta
sarısını ele alalım, görüşülürken öncelik veril
mesi icabedenleri sıraya koymuş; ne yapmışız? 
Hükümet, komisyon, siyasî partiler... Siyasî par
tilere neden bu derecede imkân verilecek? De
mokratik parlamenter rejimlerin dayanağı si
yasî partilerdir arkadaşlarım, Türkiye demok
ratik parlamenter rejim içerisindedir ve olma
lıdır, devam edecektir. Demokratik parlamen
ter rejime dayalı bir düzeyde kuşkusuz söyle
mek gerekir ki, Parlâmento çalışmalarında si
yasî partilere rahatlık vermek, öncelik vermek 
lâzımdır. 

Bağımsız milletvekilleri de yok mu? Onu 73 
ncü maddede rahatlıkla beraber savunacağız. 
Yalnız, bağımsız milletvekilleri için değil, par
tiler içerisinde grup sözcülüğünü çeşitli neden
lerle alamayanların savunmasını da yapacağız; 
o ayrı. Ama, orada mümkündür, bu. Fakat, şu
raya gelelim, kişisel görüşmelerden ayrı parti
lere öncelik verilmesin mi? Şüphesiz verilmek 
lâzım; demokratik parlamenter rejimler, bu 
adı almakla değil, o rejimi ayakta tutan parlâ
mentonun dayanakları, siyasî partilerin rahat 
çalışmasıyle olanak bulurlar. Aksi takdirde on
ların çalışmasını kısıtlamak şüphesiz demokra
tik parlamenter rejimi de rahatsız eder arka
daşlarım. 

Bu bakımdan şu 62 nci maddede, «Son söz 
milletvekilinindir.» deyimiyle 73 ncü maddeye 
atıf yaparak, ki komisyonda da bunu söylemiş
tim, belki yakınlık gösterir Sayın Komisyon, 
şöyle bağlamak lâzımdır : «Son söz milletveki
linindir, ancak 73 ncü maddedeki hükümler sak
lıdır.» Böylece 73 ncü maddeye daha bir geniş
lik verilmiş olur. 

Umumiyetle 62 nci maddeyi savunmak ge
rekli olduğu kanısındayım, o bakımdan madde
den yanayım fakat, eğer bunun 73 ncü madde 
ile takışacağı ihtimali gözönünde tutulursa, 
«73 ncü maddedeki hükümler saklıdır.» demek 
sorunu halleder kanısındayım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır, ki

fayeti arz ve teklif ederim. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 
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BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerine 
geçiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
02 nei maddenin ;•> ncü fıkrasından sonra; 
«Grup sözcüleri, yetki belgelerini başkanlığa 

vermek zorundadırlar.» ibaresinin eklenmesini 
saygıyle arz ederim. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzük kanun tasarısının 02 

nei maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Madde 02. — Söz, kayıt ve istem sırasına 
göre verilir. Başkan, görüşmeye başlamadan ön
ce söz sırasına göre söz alanların adlarını okur. 
Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti grup
larına söz almada öncelik tanınır. İlk öncelik 
esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, üçün
cü öncelik siyasî parti gruplarına aittir. Ancak, 
sırada bulunan milletvekilleri konuşmadan par
ti gruplarına ikinci öncelik hakkı verilmez. Si
yasî parti gruplarına istem sırasına göre söz ve
rilir. Esas komisyon ve Hükümete daima söz ve
rilir. Son söz milletvekilinindir. Bir milletvekili 
söz sırasını diğerine verebilir. Söz sırasını bir 
başkasına veren milletvekili bundan faydalanan 
milletvekilinin sırasında konuşabilir. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum efendim. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı efen
dim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
zaten tatbikatta olan bir şeydir, ancak madde
ye açıklık getirdiği cihetle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, Sa
yın Ekşi'nin önergesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın önergesi tekrar 
okundu.) 
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I BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Bu önergenin muh
tevası 7>> ncü madde ile halledilecektir, onun 
için katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İşgüzar ve Sa
yın Tural tarafından verilen değişiklik önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Bu madde ile ilgili olarak verilen başka-
önerge yoktur. 02 nei maddeyi kabul buyurdu
ğunuz değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

7:> ncü maddeyi okutuyorum : 
Görüşmelerin yeterliği. 
Madde 7o. — Görüşülen asıl konu hakkında 

I altı kişi konuşmadan yeterlik önergesi üzerinde 
işlem yapılmaz. 

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

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

BAŞKAN — İlk söz Sayın Tosyalı'mndır. 
Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
maddede arkadaşlarımızın tenevvür etmesi için 
Komisyonumuzun katılmış olduğu ve Sayın Or
han Dengiz ve Sayın Ahmet Durakoğlu arka
daşlarımızın vermiş oldukları önerge vardır. 
Konuşmalardan önce bu önergeleri arkadaşları
mızın ıttılaına arz etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon değişiklik 
önergelerine muttalidir ve bunlara katılma te
mayülü de var; bu hususu belirtirse belki bâzı 
arkadaşlarımız konuşma lüzumunu hissetmez
ler, o yüzden Sayın Komisyon Başkanına söz ve
riyorum. 

Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Muhterem arkadaş
larım; 

Komisyonun son yaptığı toplantıda verilmiş 
I olan önergeler arasında şu önergeye katılmaya 
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karar verdi ve Yüce Meclis kabul ettiği takdir
de 73 ncü madde şu şekli alacaktır. 

Madde T-). — «Tüzükte başkaca bir hüküm 
yoksa, her konuda, her siyasî parti grubunun 
grupları adına ve iki üyenin kendileri adına 
birer defa konuşma hakları vardır. Bu konuş
malar yapıldıktan sonra görüşmelerin yeter ol
madığına dair önerge verilmemişse, Başkan gö
rüşmelerin tamamlandığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge 
verilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret 
oyu ile kabul edilmiş ise, 1 nei fıkra gereğince 
siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine ikin
ci defa konuşma hakkı doğar.» 

Şimdi, 7o ncü maddenin getirmiş olduğu 
mekanizma şudur arkadaşlar; siyasî parti grup
ları ve iki milletvekili her konuda görüşlerini 
açıklama yetkisine sahiptir. Siyasî parti grup
ları da birer defa konuşacaktır, iki milletvekili 
de birer defa konuşacaktır. Bu konuşmalar ol
duktan sonra yeterlik var farz edilir, ancak 
üyelerden her birisinin yeterliğin olmadığına 
dair karar verilmesini Genel Kuruldan istemek 
hakkı vardır. 

Genel Kurul bu önergeyi kabul ettiği tak
dirde yeni baştan ikinci defa siyasî partilere de 
birer defa konuşma hakkı doğacaktır, iki mil
letvekiline de kişisel görüşlerini açıklama hakkı 
doğacaktır. 

Biraz 'evvelki maddenin müzakeresinde ar-
kadaşlarımızm tenkit ettikleri ve açıklamasını 
istedikleri hususlar kanaatimizce İm maddede 
cevaplandırılmıştır; istedikleri birinci husus şu 
idi: 

«Milletvekilleri kişisel görüşlerini açıklama
dan siyasî partiler ikinci defa görüşmesinler. Si
yasî partilere ikinci defa görüşme hakkı verildi
ği takdirde milletvekillerine yeni baştan kişisel 
görüşlerini açıklama hakkı verilsin. Bu şekilde 
bir muvazene sağlanmış bulunmaktadır. Her 
konuda grupların birer defa, en az iki milletve
kilinin de kişisel görüşlerini açıklama hakkı var
dır. Gruplara ikinci defa görüşme hakkı veril
diği takdirde, diğer gruplara da birer defa ko
nuşma hakkı doğduğu gibi iki milletvekilinin da
ha kişisel görüşünü açıklama hakkı vardır ki, 
şimdiki tatbikata göre milletvekillerinin kendi 
görüşlerini çok daha kolaylıkla açıklama imkâ
nı teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

S ay gıl a r ı m ı suna r im. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın komisyon 
Başkanı sualler var efendim. 

Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

siyasî gruplar konuştukça iki, bir daha konuştuk
ça iki buyurdular. Bir daha konuşurlarsa bu hak 
yine doğacak mıdır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — B u makanizma ilâ-
nihaye devanı edecektir. Siyasî partiler iki de
fa konuştukları takdirde iki milletvekiline yeni
den, üç defa konuştukları takdirde iki milletveki
line yeniden bu hak doğacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 

Başkan, şimdi makanizma biraz aydınlandı. Yal
nız, acaba mümkün değilmidir siyasî partilere 
ikinci defa öncelik verilmesin, sırasına göre ko
nuşsunlar; mesele halledilmiş olur. Yani önce si
yasî partiler birer-defa konuşur, iki kişi konuşur 
devamına karar verildiğinde siyasî parti adına 
hatip sırada varsa konuşsun. İkinci defa öncelik 
verilmesin. Maddeyi Hm şekilde tedvin etmek 
mümkün ise o şekilde getirsinler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem m iUetvekilleri; 

Önce konuşmanın sağladığı bir takım avan
tajlar olduğu gibi sonraki konuşmanın sağladığı 
avantajlar da vardır. Bütün İçtüzüklerde son 
sözü milletvekillerine vermek âdettir, son söz 
savunmanın dendiği gibi milletvekillerinin son 
sözü söyleyerek Genel Kurula daha etkili olma
sını temin bakımından gruplara öncelik hakkı 
verilmiştir, milletvekillerine de son konuşma 
hakkı verilmiştir. Bu şimdiye kadar olan tatbi
katta ve bir çok Batı parlâmentolarında yürü
yen tatbikata uygundur. Bunun büyük bir mah
zur doğuracağını tahmin etmiyorum ve tatbikata 
da uygun olduğu kanaatindeyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı, buyuru
nuz Sayın Özgniner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Zabıtlara geç
mesinde fayda görüyorum... 

BAŞKAN — Sual olarak lütfen efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şimdi beş ta
ne grup var, bu beş grup sözcüsü birer defa ko- ' 
nuştuktan sonra, iki milletvekili en az olduğuna 
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göre, yedi olacak. Ancak grup sözcüleri birer 
defa. daha söz isterse ve Ibunun beş taneside söz 
hakkını kullanmazsa bu yine dolacak mıdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Dolacaktır. Şimdi 
altı yoktur, beş olabilir, yedi olabilir, dört ola
bilir. Yani her gruba birer defa konuşma hakkı 
verildiğinde iki milletvekiline de şahısları adma 
konuşma hakkı verilmektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Grupların 
hepsi konuşmasa biri konuşsa dahi iki milletveki
li yine konuşabilecek midir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — İki milletvekili ko
nuşabilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon başkanının vâki olan 
açıklamasından sonra söz İsrarında bulunan ar
kadaşlarımın isimlerini okuyorum : Sayın Tos
yalı, Sayın Kargılı, Sayın Ekşi, Sayın özdenoğ-
lu, Sayın özgüner, Sayın Kaptan ve Sayın Sön
mez. 

İlk söz Sayın Tosyalınındır. Buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Bakamım, çok değerli arkadaşlarım; 

Yüe-e Meclisimizin çalışmalarını düzenleyen 
İçtüzüğümüzün en 'mühim maddesi herhaldıe bu 
73 ncü maddedir. Şayet bu Mecliste milletin 
temsilci olan herkes görüşülen bir mevzu hakkın
da fikrini söylemezse bu Mecliste demokrasi te
celli 'etmez kanaatindeyim. 

Üç yıllık tatbikatta, hepimizin. gördüğü gi
bi, bu Mecliste 'milletvekillerinin hâkimiyeti 
değil daha çok parti hâkimiyeti olmuştur. Gönül 
ister ki, komisyon, (konuşsun, Hükümet konuş
sun, piartı grupları 'grubunu teımsdlem fikirlerini 
söyleşim ve fakat londam sonra da milletvekili 
•milletin vekili olan şahıs fikrini söyleyebilsim. 
Buigüne kadarki tatbikatta bu aksamıştır, millî 
irade arzu ettiğimiz şeikilde tecelli etmemiştir, 
•edenniyor daha 'doğrusu. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlariim, sayım 
•komisyon başkanınım som belirttiği şekilde, mil-
letveldllerimin .komuşmasıına bilhassa (Millet Mec
lisinim kendi İçtüzüğünde tahdit konması bu 
tahdidi bizzat kendi kendimize tanımamız kadar 
ab(3s hiçbir şey olamaz kanaatindeyim. 

Birinoi sırada gruplar komuştuktam sonra, 
sayım arfcadaşımıızm da belirttiği gibi, sıraya 

giren şahıslar ve" o sıra içinde gruplıar konuşa
bilmelidir. Tekrar tekrar gruplar sıraya girerse 
'milletvekili şurada kalıyor. Bunun neticesi ne 
oluyor, milletvekilleri, bir konu maikllomda biz 
nasıl ıolsa Ikomaış'amıııyoruz diye Meclise devamı 
etmiyor; fikrimi söylemek imkânını bulamıyor. 
O milletvekilleriıııe, :ki gerek kemdi seçim •bölge
lerinden gerekse yurdumuzun her bölugesinden o 
Ikonu hakkımda birçok şeyler 'geliyor; söyle-
ımekten âciz kalıyoruz. Bir milletvekilinin .Millet 
Meclisimde 'milletin .arzularımı söylemekten âciz 
'kailrması, o Mecliste adalet olmadığım, o Meclis
te demokrasi olmadığı, göstermektedir. 

Bu sebeple netice olarak eliyorum. ,ki, (görü
şülen mevzu hakkımda komisyon konuşur, Hü
kümet konuşur, gruplardan konuşmak isteyen 
komuşur vo fakat oındam sonra em az iki millet
vekili konuşacak. Senatoda altı üyeye söz •veril
mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinim iki 
kamadındam .183 kişilik Senatoda, •gruplardan. 
sonra altı üyeye söz verildiği halde 450 üyesi bu
lunan Millet Meclisimde yalnız iki kişi i]o iktifa 
'edilmesi, görüşülen o konu haikkımda yeterli ay
dınlık, yeterli fayda sağlama imiş olur kama a tim
deyim. 

BAŞKAN — Sayım Tosyalı, 'bir hususu <a,çık-
lamak istiyorum. Komisyon başkanımın açıkla-
masımda, sadece iki milletvekili konuşacaktır 
şeklimde bir anlam yok efemdim, Herhalde bu 
yanlış bir anlamaya yol açmış bulunuyor. Her 
grup sözcüsü konuştuktan sonra iki -milletveki
line hak doğacaktır şeklinde ifade etti, komis
yon başkamı... 

HASAN TOSYALI (Devaımla) — Ben de 
omumkini •perçinlemek için söylüyorum. 

BAŞKAN — Hayır, perçinlemek değil, baş
ka vadiye götürmek şeklimde oluyor da omun 
için ikaz etmek lüzumunu hissettim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, şimdi biz Senatoda olduğu gibi, «Grup
lardan sonra en az altı üye konuşur,» ibaresini 
koysak..: 

BAŞKAN — Komisyon başkanının bu deği
şiklik teklifi daha da geniş imkân getiriyor. Da
ha fazla üyenin konuşmasına yol açan bir tek
lif. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Getirirse 
mesele yok. Alışılmış yola devam edersek büyük 
mahzur var. Sayın komisyon başkanından tek-

, rar rica ediyorum ve ikaz ediyorum; 
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Sayın komisyon başkanı, sayın komisyon 
başkanı... 

BAŞKAN — Süreniz doldu edendim, tamam
layınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın ko
misyon başkanı... 

BAŞKAN — Komisyon başkanını. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Meşgul et
meyin efendim. Olmaz ki, böyle!.. 

BAŞKAN — Aslında komisyon başkanı sizin 
söylediklerinizi buradan cevaplandırdı Sayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Duymuyor 
efendim. 

Sayın Başkanım, gayet emin olmak istiyo
rum, ben l)iı işte. Çünkü bu Mecliste üç senelik 
tatbikatta milletvekillerinin sözleri kursağında 
kaldı, buradan konuşamadı. Bütün kanunlar ek
sik çıkıyor. Milletin hakikî hissiyatım, hakikî 
derdini aksettirmiyor. Onun için, gruplar ko
nuştukça iki milletvekiline d alı a mutlaka söz 
hakkı doğmalıdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Doğuyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Doğuyor.. 
Tekrar ediyorum, sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı; her grup sözcüsü konuştukça iki mil
letvekiline daha otomatikman söz hakkı doğmak
tadır. Bu şartla sözünüzü teminat olarak kabul 
ediyorum. Aksi takdirde bu Mecliste milletin 
arzusu tecelli etmiyor; tekrar ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
hususu ifade etmek mecburiyetindeyim. Yıllar
dan beri değiştiremediğimiz İçtüzüğümüzü de
ğiştirmek gayreti içerisinde bulunuyoruz. Önü-
müzdeiki gündemlerin yüklülüğü ve şimdiye ka-
darki tatbikattan da görüldüğü üzere, İçtüzüğün 
önüne geçeceği hepimizin malûmudur. Bu şekil
de sarahate kavuşmuş komisyon başkanının is
teklere cevap vermiş bir konuşmasından sonra 
bu gibi maddeler üzerinde müzakerelere devam 
eder isek, korkarım ki, İçtüzüğümüzü bu yasa
ma yılında da çıkarmak imkânından mahrum 
kalırız. 

Şimdi söz sırası Sayın Kargılı'da efendim, 
buyurun. 

Söz alan arkadaşlarımın lütfen ön sırada 
oturmalarını rica ediyorum. Kürsüye geliş za
manını olsun israf etmeyelim efendim. 

Buyurun. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; biraz evvel kürsüye ge
lerek bu madde üzerinde görüşlerini arz eden 
sayın konuşmacı doğru bir mantık üzerinde 
görüşlerini temerküz ettirmeye başlarken zan
nediyorum ki, konuşmacıya engel olundu ve 
konuşmacı belki de bu madde üzerinde söyle
yeceği çok güzel mantık çizgisinden sapmak 
mecburiyetinde kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, ben size kendi fikir
lerinizi ifade edein diye söz verdim. Diğer hu
suslar sizi ilgilendirmez efendim. Lütfen ko
nu üz irinde görüşünüz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Konu 
üzerinde görüşüyorum efendim. 

BAŞKAN — Benimle bin başka konuşmacı 
arasında cereyan eden işlem sizin konuşmanı
zın konusu olamaz efendim. Buyurun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Konuyla 
bağlantılı olduğu için... 

BAŞKAN — Hayır, katiyen olamaz efen
dim. Esas konuya geliniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Her gö
rüş, fikir ve her türlü bilgiden yararlanmak 
buradaki konuşmacının hakkıdır. Sayın Baş
kan. Ben sizin konuşmanızdan örnek veririm, 
başka konuşmadan örnek veririm, kitaptan ör
nek veririm, bilgimden örnek veririm. Ben bu
nu anlamıyorum, yani bu konu ile bağlı diyo
rum. 

Konu şu : Sayın Komisyon Başkanı buraya 
geldiler ve dediler ki, «Komisyonumuza bir 
değişiklik önergesi havale edilmiştir. Bu de
ğişiklik önergesini size izah ediyorum. İzah 
ettiğim takdirde bu gördüğünüz sakıncalar 
ortadan kalkacaktır; yani milletvekillerine da
ha çok konuşma hakkı tanınacaktır,» diye de
ğişiklik önergesinin izahını şöyle yaptırlar. 

Gruplar konuştuktan sonra herhalde iki 
milletvekiline söz hakkı tanınır. Tamam. An
cak, iki milletvekilinden daha sonraki insan
ların söz alabilmesi için Genel Kurulun gö
rüşmelere devam kararı vermesi lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmeler devam 
karamı kim veerek? Çoğunlukta bulunan par
tiler verecek, iktidar partileri verecek. Onların 
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icraatlarını kim tenkit edecek? Müstakil mil
letvekilleri, bağımsızlar tenkit edecek 1. Şim
di, oylarıyle çoğunluğa sahip gruplar burada. 

İstirham ediyorum, belki içinizden göre
cekler olacaktır. Ha yeterli önergesi, ha bu; 
kelime değiştirilmiş. Guplar görüşlerini bildir
dikten sonra iki milletvekili konuşacak; -bu 
gruplar görüşmelerin devamına karar verecek, 
ondan sonra grup sözcüleri veya bir grup söz
cüsü konuşacak, sonra tekrar iki milletvekili 
konuşacak; tekrar Genel Kurul görüşmelerin 
uzamasına karar verecek... Tahmin ediyorum ki 
bu ebediyen vâki olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi yapmak 
istiyorsak ört bas ederek yapmayalım; açık 
seçik bu işler oluyor... Bu kadar da, karıştır
maya gerek yok. Bu daha çok zorlaştırıyor; 
yani doğruyu kamufle edemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, kendi görüşümü izah, 
ettikten sonra arkadaşımın ortaya koyduğu 
mantıktan gideceğim. Şurada komşumuz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin diğer kanadın
da, arkadaşımın da belirttiği gibi 183 üyesi 
bulunan Senotoda gruplardan sonra en az altı 
üye ye soi5 hakkı veriliyor. 450 kişilik Mecli
simizde iki kişiden sonra söz hakkı alabil
mek için bir milletvekili Genel Kurulun görüş
meleri uzatma kararını beklemek mecburiye
tinde kalacak. 

İstirham ediyorum değerli arkadaşlarım, 
gruplar sözlerini bitirecek, iki üye konuşacak, 
omdan sonra grup sözcüsü olmayan üyelerin 
konuşması için Genel Kurul karar alacak... 

Bütün yetkileri grup sözcülerine ve grup 
yöneticilerine bırakıyorsunuz ama - ben şahsen 
pek tanımıyorum - şöyle önemli bir görüşme
de hiçbir partinin gi'iıp yöneticisini görmü
yorum, burada. Hep, . Parlâmentoda çalışmak 
isteyen, görüşlerini ortaya koymak isteyen, 
grup yöneticisi olmadığı halde meseleleri 
doğru bildiği açıdan söylemek isteyen insan
lar var karşımda. Ama yanlış söyler, ama, 
doğru söyler... Böylesine önemli bir konuda 
dahi, tanımıyorum ama, varsa özür dile
rim, - ben tahmin etmiyorum, hiçbir partiden 
bir grup yöneticisi burada yok. 

ıŞimdi parlamenter insan - grup adına ko
nuşuluyor; altı kişiden sonra söz hakkı bite
bilir - mesuliyetini müdrik olarak, kendi ça

lışmasına fırsat verilmeyeceğine, hazırlıkları
nın dile getirilemeyeceğini bilmesine rağmen 
sorumluluğunu duyarak buraya geliyor. Gö
rüşlerini söylemek için sıra, bekliyor. Gruplar 
yoksa sıra geliyor, gruplar varsa, bu görüşle
rini ifade etmesine imkân yok. 

Değerli arkadaşlar, ben, sözlerimi şöyle 
bağlamak istiyorum; - tekrar ediyorum - bu 
maddeler, parlamenterleri, fert fent parlamen
ter faaliyetten uzaklaştıran maddelerdir, ça
lışma şevkini kıran maddelerdir, moralini kı
ran maddelerdir. Çünkü, bütün parlamenter
lerde ki kanaat, «ne kadar çalışırsam çalışayım, 
söz alsam sıra gelmez, sıra gelse, grup, sıra
mı alır. Bana söz gelmeyeceğine göre, ne 
gereği var ben araştırma yapayım kütüphane
de, ne gereği var ben çalışayım1? Grup yöne
tim kurulu, grup genel kurulu neye karar ver-
mişse, gelirim, oyumu veririm giderim.» şek
lindedir. 

Ben şimdi araştırma yapıyorum ; Mecliste 
Cumhuriyetten bu yana parlamenterlik yapmış 
insanların, tek tek faaliyetini araştırıyorum. Ne 
yapmışlar Yirmi yıl milletvekilliği yapmış 
insan, ne yapmış? Araştırıyorum. 25 yıl, 22 
yıl, 16 yıl... Bir araştırma konusu. Karşıma 
aeaip şeyler çıkıyor; ömrü boyunca - yemin 
içmenin haricinde - bir tek parlamenter faali
yet yapmamış insanlar var, burada. On beş 
sene, on altı sene, yirmi yıl milletvekilliği yap
mış. 

BAŞKAN —. Efendim, Sayın Kargılı.. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Şimdi, 

muhterem arkadaşlar, bunların temeline in
mek istiyorum. Neden bunlar çalışmamış? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Sayın Kargılı, 
size hitabediyorum. 

Şimdi, 25 yıllık parlamenterleri itham et
mekle ilgili bir konuyu görüşmüyoruz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — İşte, te
mel.. Anlatıyorum; neden çalışmamış? 

BAŞKAN — Rica ederim, neyi anlatıyorsu
nuz beyefendi? Anlattığınızla hiç alâkası yok 
bunun. 

CELÂL KARGILI (Devanda) — Peki Sayın 
Başkan. Değerlendirme tabiî ki, sizindir; ama 
görüş benimdir. 

BAŞKAN — Hayır, görüş sizin; ama efen
dim, yani bunun.. 
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CELÂL KARO ILI (Devamla) — Yatıl par
lamenterler neden çalışmıyor1? Bu maddeler, 
parlamenterleri fert fert siyasî faaliyet, par
lamenter faaliyeten uzaklaştırıyor. Çünkü, 
parlamenter insan, bu kürsüden görüşlerini 
ifade eder. 

BAŞKAN — Onu «yapmamış» değil, «ya
pamamış» diye ifade ederseniz, bu anlama ge
lir efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Evet, 
Yani.. 

BAŞKAN —• Evet, «yapamamış» derseniz 
ıO anlama gelir, «yapınamıişl» derseniz başka 
anlama gelir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 

Başkanın uyarısı çizgisinde kanaatimi ifade 
edeceğim. Bunların nedenlerini araştırırken, 
birtakım nedenler karşıma çıkıyor; bunlar çı
kıyor. Buradaki teamülden, birtakım neticeye 
varıyorum. Bu salonların boş oluşuna sebebo-
lan, parlamenter bu Genel Kurula niçin de
vamlı gelmemeye sevkeden nedenleri araştırı
yorum; işte bunlar çıkıyor karşıma. Başka 
nedenler var; kişisel nedenler var, çok. Ama 
bu nedenler var. 

Şimdi, arkadaşlar, biz.. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kargılı, 
tamamlayınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum, teşekkür ederim Sayın Başkan. Parla
menterlerin fert fert, millî hizmette daha 
zevkle, daha iştiyakla ve daha sadakatle çalış
malarını istiyorsak, parlamenterin her türlü 
çalışmasını hiçbir şekilde önlemeyecek bir ça
lışma düzenini getirmeliyiz. Kaldı ki, bu tür 
çalışmalar, biraz evvel söylediğim gibi, par
lamenterlerin sorumluluğunu fert fert, grup
ların sorumluluğunu yüklenenlerden daha iyi 
yüklendiklerini göstermektedir. Yüce Meclise 
saygılar sııarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
73 ııcü madde, anladığım kadarıyle, bugüne 

kadar süregelmiş olan tatbikata çare bulmak 
üzere getirilmiştir. Ancak, Komisyonun biraz 
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evvel verdiği izahat, benim kanaatimce, bu 
mâniyi ortadan kaldıracak nitelikte değildir. 
Çünkü, siyasî parti grupları konuşacaktır, 
ondan sonra, milletvekillerinden iki arkadaşı
mız konuşacak, Meclis, görüşme temayülü ka
rarı alırsa ve gruplar'yeniden söz alırsa, bin 
iki milletvekiline daha söz söyleme imkânı 
hâsıl olacaktır. 

Yani, gördüğüm kadarıyle, bunun, yeterlik 
önergesinin, bundan evvelki gördüğü muame
leden, aşağı . yukarı, tatbikatta hiçbir farkı 
olmayacaktır kanaatindeyim. 

Bendeniz, meselenin halli için şöyle bir 
formül düşünmüş bulunuyorum, bilmem itibar 
edilir mi, Yüce Meclisçe? İkinci fıkrayı «her 
halde grup sözcüleri dışında, aynı sayıda mil-
vekiıli konuşmuş olmalıdır» şeklinde eğer de-
ğiştirebilirsek, milletvekili arkadaşlarımızın 
tek tek fikir beyanı imkânını sağlamış olaca
ğız kanaatindeyim. Bunun dışında, Komisyo
numuzun getirmiş olduğu teklif, daha evvelki 
tatbikatın bir nevi, devamı olacaktır kanaatin
deyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

73 ncü madde, milletvekilinin söz hakkının 
dokunulmazlığını, sağlayan bir maddedir. Bu 
itibarla da, üzerinde ne kadar dursak azdır. 

Arkadaşlarım, Koimsyon beni mazur görsün, 
Komisyon bir metin getirmemiştir, Komisyon, 
geri almış olduğu 73 ııcü madde üzerinde.. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, geri almalı 
efendim. Bu maddenin müzakeresi tehir edildi. 
O bakımdan, metin getirme yetkisi yok Komis
yonun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Affe
dersiniz. Hem metni, hem de benimsemiş olduk
ları bir önergeyi burada okudular. Şimdi, mü
zakere aslında bu metin üzerinde yapılıyor: Şüp
he yok ki yeni bir metin gelmediğine göre eski 
bu metin üzerinde görüşüyoruz demektir. An
cak bu arada Sayın Komisyon Başkanı Akçalı, 
benimsemiş oldukları bir metni okudular. 

Şimdi, arkadaşlar, bu metin çözüm yolu mu
dur? Kanımıza göre, bu metin bir çözüm yolu 
getirmemektedir. Neden? Arkadaşlarım, mil
letvekilinin söz hakkını kısıtlıyorsunuz, siyasî 
parti grup sözcülerinin söz hakkını kısıtlarmyor-
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sunuz. Şimdi, önce burada sistemi kuralım. Bir 
arkadaşımız, «demokratik parlamenter siste
me saygı duymaya mecburuz» dedi Hepimiz 
saygılıyız. Bunun aksini iddia eden oldu mu? 
Burada, secimle gelmiş, millet oyuna dayanarak 
gelmiş, şereflerin en yücesini nefsinde duyan 
herkes, demokratik parlamenter nizama bağlı
dır. Ama bilelim ki, bilmeliyiz ki, siyasî parti
lerin grup sözcülerinin üstünde milletin gerçek 
bii" iradesi vardır. O da, mebusun söz hakkıdır. 
Çünkü, aslolan, milletvekilinin söz hakkının te
minat altına alınmasıdır arkadaşlarım. 

Milletvekiline itibar sağlayacak olan da bu
dur arkadaşlarım. Milletvekilini ve Meclisi ka
muoyunda gerçekten dokunulmazlığı olan, ağır
lığı olan bir varlık haline getirmek istiyorsak 
eğer, önce, milletvekilinin itibarını sağlamaya 
mecburuz. Milletvekilinin itibarı da onun söz 
hakkını, söz dokunulmazlığını teminat altına 
almakla olur. 

Şimdi istirham ediyorum ve soruyorum; si
yasî parti grup sözcülerinin söz hakkı sınırlan
dırılmış mıdır? Örneğin bir sayın grubun söz
cüsü ya da sözcüleri, on defa buraya çıksalar 
bir konuda, on kez konuşmalarına engel bir 
hüküm var mıdır? Yoktur. Şu metinde; 62'de 
de, 7o'te de yoktur. Şimdi, Koimsyon Başkam 
Sayın Akçalı, katılmış oldukları önergemin sis
tematiği üzerinde yaptığı konuşmada, «her grup 
sözcüsü konuştukça, iki saylava daha söz hakkı 
doğar» dediler. Yirmi kez grup sözcüleri çıksa 
buraya, kırk mebus görüşecek demektir. 

Arkadaşlarım, bu da, söz masuniyetinin kö
tüye kullanılması olur. Şimdi, bunun bir den
gesini bulmaya mecbursunuz. Dünyanın her 
pcıiâmentosunda genellikle lâf uzundur ve bu 
bir sakıncadır. Ama, onun tam zıddına, mebu
sun hakkı olan, en yüce hakkı olan söz hakkını 
olumsuz şekilde sınırlandırırsanız bu da bir sui
istimaldir. Şimdi, bu sistem, sistem değildir, 
yani, grup sözcüleri yirmi defa, yirmibeş defa 
çıksın, elli mebusa daha söz hakkı doğsun. Ol
maz öyle şey. O zaman bir madde üzerinde üç 
saat, altı saat müzakere devam eder beyler, ol
maz böyle şey! 

Bu işi bir dengeye bağlayalım ve adını 
koyalım, Bir önerge takdim etim, ikinci bentte, 
«grup sözcülerinden sonra en az 4 milletvekili 
konuşur» prensibini tespit edelim. Çünkü, ya 

grup sözcülerini sınırlamak ya da milletvekili 
sayısını belirtmemiz gerekir. Aslında grup söz
cülerinim söz hakkını sınırlamaya mecburuz. 

. Komisyon bunu düşünmedi mi? Grup sözcüsü 
çıkar bir önemli konuda o defa, 5 defa konuşur. 
Konuşsun, ama, istirham ederim, eğer 20 kez 
konuşursa burada Sayın Başkan, «konuşamaz
sınız» diyebilecek midir? Diyemeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, süreniz dol
du, efendim, tamamlayınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Grup sözcüsü 10 kez konuştuğu zaman, 20 
milletvekiline söz hakkı doğuyor, bu olmaz ar
kadaşlarım. Bu da, bir hakkın suiistimalidir. 
Milletin hassasiyetle izlemiş olduğu, «Parlamen
terler çok uzun konuşuyor, Mecliste çok uzun 
konuşuluyor, İşler az çıkıyor» şeklindeki it
hamlar karşısında da çok haksız kalıyoruz. Mil
letvekili az ve öz konuşmalıdır. Fakat mutlaka 
gerektiği yerde, gerektiği zaman konuşmalıdır. 
Onun söz hakkı grupların üzerinde bir ağırlık 
ve değer kazanmalıdır. Benim öteden beri şah
sî görüşüm budur. Bir önergem vardır, «Grup 
sözcülerinden sonra en az 4 milletvekili görüş
medikçe yeterlik oylanamaz» şeklindeki bu öne
rime sayın arkadaşlarımın katılacaklarına ina
nıyorum. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özp'üner ,buyurım efen
dim, 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayım arkadaşlarım; 73 ncü madde, şüphe
siz gruplar dışımdalki bağımsız sayın milletve
killerince şimşekleri üzerine çeken bir madde 
•okluğu için, komisyon görüşmesinin ertelenme
sini istemişti. 

Şimdi komisyon bu erteleme süresi içinde, 
bir önengeyi benimsiyerek Yüce Kurula sundu. 
Bu önerge okunduktan sonra görlüldü ki, haki
katen pmlşelkleri üzerine çeken madde, artık bu 
niteliğinde değil, beınimsenebilecek bir madde 
olmuş, hem de öylesine ki, bunun üzerinde itti
faka büyük olçiide varılabilir. 

Arkadaşlarım, şimdi meri olan maddeye bir 
göz atalım; uygulamada nasıl bir netice almı
yor. Bir de getirilen önerge ne veriyor, onu 
tartı,, ılım. Şimdiki durumda, hatıralarımzı yok
ladığınız zaman bana hak vereceksiniz. Millet-
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vekilinin söz hakkı ,grırp sözcüsü değil ise ve bir 
ihtimalden ibaret, şanstı. Yani hiç yok sayılabilir 
şanstır. Nasıl oluyor bu? 6 kişilik bir konuşma sı
nırı var, bu 6 kişinin içine grup sözcüsü girebi
lir. 5 tane siyasi parti var, 5'j konuşur, bir si
yasî parti daha konuşur, tamam, bitti. Buna di
yebilir misiniz «Son söz Milletvekilinindir», 
grup sözcüsü de Milletvekilidir. Böyle oluyor
du, -uygulama.. Şimdi, öyle bir alternatif gel
miştir ki, - mükemmel olmayabilir, amı daha 
mükemmelini bulmaya çalışalım, başka - HÖ", 
hakkını, söz olanağını bize bu yeni öne sürülen 
önerge getiriyor. Arkadaşlarım, şu andaki uy
gulamada Milletvekilinin kişisel söz hakkı bir 
şanstır, her türlü görüşmede şanstır. Çünkü 
gruplar vardır. Siyasal partilere elbette rahat
lık vereceğiz, demokratik parlamenter rejim, 
siyasî partilere dayanır. Bu rahatlığı vermeğe 
de mecburuz. Şimdi hem ona bu rahatlığı vere
lim, hem de kişisel konuşmalara olanak yarata
lım dedik ve 78 ncü maddeyi, hakikaten şim
şekleri 'üzerine çeken maddeyi, rahatlıkla getir
miş okluğumuz iddia smdayız, komisyon olarak. 

Şimdi arkadaşlarım, 73 ncü maddeyi bir ke
re daha gözden geçirirsek değiştirge önergesi 
olarak; şöyle dikkatlice dinlendiği zaman hak 
verilir ki, bu benimsenmesi gereken bir önerge
dir. «Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her ko
nuda, her siyasî parti grubunun grupları adına 
ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuş
ma hakları vardır.» Yani grup sözcülerinin iki 
defa konuşma hakkını alarak, bu önergede, ki
şisel konuşmalara imkân yaratıyor. Bu bir. 

«... Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüş
melerin yeter olmadığına dair önerge verilme-
mişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını 
bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge 
verilmiş ve bu 'önerge de Genel Kural'un işaret 
oyu ile kabul edilmiş ise, birinci fı'kra gereğince 
siyasî parti gruplarına ve Milletvekillerine ikin
ci defa konuşma hakkı doğar.» Şimdi, 5 dakika 
ile tahditli olduğu için süratli konuşuyorum. 
Bir arkadaşım diyor ki, çıkar da gruplar 10'ar 
defa görüşürse, 'buna mâni olaibilir miyiz? Yüce 
Kurul buna mâni olacak, işte önerge bu. 

SİNASİ ÖZDENOÜLU (Ankara) — Metin 
üzerinde, görüşme yapıyoruz, önerge üzerinde 
değil, beyefendi, 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yüce 
Kurul'un kararı ile siyasî parti grupları ancak 
konuşabilirler. Şimdi arkadaşlarım, siyasî grup
ların, ya da kişisel görüşmelerin denıe'k ki, 1 
nci aşaması şöyle; önerge kabul edilirse siyasî 
grup sözcüleri görüşecek, ama herhalde altı da 
dolsa Milletvekilinin konuşması esas olduğuna 
göre, eskisinden farklı olarak iki milletvekiline 
teminat getiriyor, önerge. Eskiden bu yok. 

Şimdi, ayrıca uzatma temayülü gösterirse 
bir önergeyle Yüce Kurul, o şart ile ancak 
gruplar tekrar konuşabilir; yoksa ben bir da
ha söz istiyorum grup olara'k, bir daha istiyo
rum artık yak. Şimdi var bu uygulama, altı ki
şi olana kadar. Ama birinci aşamada, ikinci de
fa konuşma hakkı elinden alınmış grupların; 
kişisel konuşmalara, görüşmelere hırkan sağlan
mış, ağırlık sağlanmış. Demek ki, 3 kere, 5 ke
re, 10 kere gibi, Yüce Kurul karar verirse şüp
hesiz saygı gösteririz. Ama olanağı bir hayli tı
kanmış demektir. Arkadaşlarım, bu haliyle 73 
ncü madde, eğer komisyonun benimsediği öner
ge paralelinde hakikaten oylanırsa, çok isabet
li olacağı kanısındayım. Ancak o'er Milletveki
li azdır, onun münakaşasını 3 olsun, 4 olsun ya
palım. Fakat ne var ki, kişisel görüşmelere şu 
önerge istikametinde rey verilirse imkân sağla
nıyor. Kişisel görüşmelere imkân sağlamayan 
mevcut uygulamanın aksine, kişisel görüşmele
re şu halinde 73 ııeü .maddeyi çıkarırsak imkân 
sağlıyor. Ama değiştirge önergesini benimseyen 
komisyon daha büyük bir rahatlık getiriyor; 
imkân sağlıyor. 

Önerge istikametinde rey verilmesi, herhal
de isabetli olur kanısındayım. Saygılarımı su
narını. 

BAŞKAN — 'Sayın Kaptan, buyurun efen
dim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarımı; öyle zannediyorum 
ki, İçtüzüğün en esaslı bir maddesi üzerinde gö
rüşülmektedir. Ve -i senedir ilk d?fa Sayın Kar
gılı'nm bir sözüne iştirak ettiğirm ifade etmek 
isterim. 

Başta kendim olmak üzere biıvok arkadaşla
rımla beraber İra Mecliste grup hegemonyasından 
dolayı çalışma zevkimiz bitmiştir. Öyle tahmin 
ediyorum ki, birçok arkadaşlarımın da konuşma-
rma yüzünden bildiklerini ve çalışma mahsullerini 
burada dile getirememe yüzünden yıllardan beri 
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şevkleri 'kırılmıştır. Hangi .mevzun hazırlanma
nız hazırlanınız; ineli grup bindi grup, biz hur
da, konuşma imkânı hul ama m iş izdir. J2 senedir 
'mühim mevzularda, böyle çok mahdut mevzular 
hariç mitilim toplantıların hiçbirisinde milletveki
li 'arkadaşlarım konuşamam işitir. Bu bir vakıa
dır. Bu da; tabiî 'milletvekili arkadaşların çalışma 
zevkini haliyle kırmıştır ve Bariâmentodan »o-
ğutm'uştur. Bu vakıayı hiçbirimiz inkâr etmeye
lim. 

Şimdi ikinci bir nokta; Sayın özdetıoğiu arka-
daşım da. çok ismîrotii bir noktaya '('okundu. Her
kes bildiği iein mevzuu daha fazla açmıyorum. 
B'en takriri şi'mdi aldım; (benim anladığım kadar, 
(yanlış an! almadım sa) 'tahdit!i de oha, bu takrir 
kahu! 'edildiğinde bu sefer de hakikaten suiisti
mallere yol açacak. Ekseriyetin kararıylo grupla
ra, ikinci, üçüncü, dördüncü defa rüçhan'h ko
nuşma hakkı, öncelik hakkı 'verildiği zaman her 
konuşmayı 'müteakip iki milletvekili de konuşu r-
•sa hangi maddeyi nasıl kahul edeceksiniz? Müm
kün'değil. 

TKRHAN ÖZCCNER (İçel) — Cenel Kurul 
kabul. etmez. 

MHSTAFA KAPTAN (Devamla) (kınım, 
Cenel Kurulun kabul etmeyeceği ni kim biliyor? 
Öyle bir hâdise oluyor ki, burada, 'birçok zam an
ıl a»r olmaması lâzım gel en şeyler oldu, 12 senedir 
'bunu gördük, (lenel Kurul kabul etmez... Nereden 
çıkaruyorsunuz ka'bul 'etmeyeceğini? Bu tahminden 
İleri gitmiyor. Etti, kir daha etti, bir 'daha 'etti; 
ondan sonra her kabul edişte, yani gruplara, ön
celik verişte iki milletvekilinin konuşma hakkı da 
doğdu, o tafcdirde bu Barlânıen rodan tek madde 
çıkaramazsınız. Bn .metni şimdi okuyacağım ve 
bu metne, bu ıtaikrire hiç dokunmadan, küçük bir 
fıkra ilâvesi zannediyorum ki, 'derdin halline kâ
fi 'gelecektir. Dikkatinizi istirham, ediyorum: 

Muhterem 'arkadaşlarım; şimdi halihazırdaki 
'tasarı metni şu : 

«(iörüşülen asıl konu hakkında, altı kişi konuş-
anadan yeterlik önergesi üzerine işlem yapılamaz » 
Tamamı. 

«Her halde grup sözcüleri dışında en az iki 
•milletvekili 'konuşmuş olmalıdır.» Bu da tamam. 

«Yeterlik önergesinin okunmasından sonra, ye
terlik aleyhinde konuşmak isteyen bir kişiye söz 
verilir. Bu konuşma, beş .dakikayı geçemez. Ge
nel Kurul, yeterliğe işaretle oylan KI. suretiyle 
karar verir.» Bu da tamam. 
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Şimdi; esas 62 ne: maddede olması 'lâzım gelen 
iki. satırlık ek teklifim, 'bir fıkra, •teklifini şu : 

«Hükümet ve siyasî partiler» dedim, yalnız 
arkadaşlarım İkaz'ettiler «Hükümet» i çıkar diye, 
«Hükümet» i 'takririmden çıkarıyorum. 

«Siyasî parti sözcülerine ancak bir defa önce
lik 'verilir, diğer konuşmaları sıraya tabidir.» Ve 
bu şekilde zannedfyorum dert halledilmiş olacak
tı,'. 

Ilürmeilerimi sunarım. 
BAŞKAN" — Yeterlik önergemi vardır, e'kutu-

yorum. 
Sayın Başkan!ığa 

(löi'üsülinekte olan. 73 ncü madde aydınlan
mıştır. Kifayetini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

MIHIMET YARDIMCI (İstanbul) — Aley
hinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterliğin alevlimde 'Sayın 
Yardımcı, buyurunuz. 

MEHMET YARDİMCİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi yapılan müzakereleri bendeniz takibet-
ıtim. Bir vuzuha varıldığına kani değil im ve 
hu istikamette birçok teklifler ve takrirlerin 
mevcut oluşu da gösteriyor-ki bu, aydınlığa ka-
vuşmamıştn'. 

Benim şalisi kanaatim, şu : 
Öyle bir formül bulalım ki; 
1. Milletvekili şu kürsüden konuşma 'hakkı

na sahibolsun, 
2. Mutlaka, grup adına süz almak suretiyle 

bir hakkı tercihe, yüzde yüz kir hakkı tercihe 
s ah ib olmasın, 

3. Bu vesileyle de milletvekilinin çalışması 
'temin ediksin. 

Kalkacaksınız, çalışacaksınız, hazırlayacaksı
nız; altı. kişi konuşacak (Şimdi iki kişi daha ilâ
ve edilmiş, çok güzel, müteşekkiriz,) o da bitecek, 
sizin do o çalışmanız yatacak. Bu bir 'defa tekrar 
eder, iki defa tekrar eder,-ondan «oura ;ben do kü
tüphanenin yüzünü görmem. Halbuki, bu mem
leketin siyasî hayatında rol oynayacak olan ve 
yasaların ni'untazam ve kanun çerçevesi dâhilin
de, 'aynı. zamanda olgun ve literatüre sahibolacak 
kir şekilde ortaya çıkması lâzım. E, çalışmazsa na
sıl çıkar"?.. Bir seçim sathı mailinde çekeceğin 
nutuk gibi gelip burada konuşursan, o zaman bu 
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Meclisin mehabeti ortadan kalkar, açıkçası 'bu
dur. Bu sebep't en dolayı muhterem arkadaşla
rı nt... 

BALKAN' —- Yeterliğin aleyhindesiniz değil 
nıi efendian? 

CENGİZ EKİNCİ (Oldu) — Konuşma im
kânı konıisyonlarda mevcut. 

MUIIMET YARDIMCI (Devamla) — Muhte
rem arakadasın), komisyon hırda 'konuşulur, 'doğ
rudur; 'müsaade edin. Ben özür dilerini. Komis
yon Başkanı olarak ben de »örüyorum biliyorum; 
al'h. senedir, sekiz Kenedir bu isi ta'ki'hediyoruın. 
Zaten oyasında. İni fikir biraz yanlıştır; ona ce

vap vereyim derhal size. Efendim, 'kanun .'ko
misyonda pişiyor, 'komisyonda kanun piştiği için 
artı'k -burada lüzumsuz yere münakaşa yapılmaz 
diye fikri kabul eder misiniz vs iz? Öyle şey olmaz. 
(X) Komisyonda 20 'kişi bulunur; ama burada 
450 kişi bulunur. Sizin 20 kişinin fikrini ve 
onun getirdiği 'kanun maddesini buradaki 450 'ki
şinin üzerinde tutmanız haksızlık olur. 

Benim kanaatim şu 'ki; milletvekiline hak 'sö
zü 'tanunalı. Ve bu suretle de çalışma fonksiyonu 
temin edilebilmelidir. Buna göre - hukukçu 'de
ğilim - hukukçu, arkadaşlar nıüusif bir vaziyette 
olmak üzere, insaf dfıhllindc bulunmak üzere ve 
kanımlann çıkm-asına da engel teşkil etmeyecek 
•bir âdete vasıl olmamak için lıir formül 'bulma 
»bakımımdan kifayetin kaimi edilmemesini saygı 
ile rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterliği 
efendim. Kabul, edenler.. 
Kabul, edilmiştir efendim. 

oyunuza sunuyorum 
Kabul etmevcnlcr... 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

Yüksek B a şıkaıil ı ğa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 'tanzim 

etliği 73 ncü maddenin, matlabı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Millet Meclisi Mille-!; Meclisi 

Adalet. Partisi Grup Cumhuriyet Halk Partisi 
B aş ka n v ek i 1 i G r up B a şka n vekili 

l'saik Sivas 
Orhan Dengiz Ahmet Dııı.'a'koğüı 

Görüşmelerin tamamlanması. 

Madde 73. — Tüzükte başkaca bir hüküm yok 
sa, her 'konuda, her siyasî parti grubunun grupla 
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rı adına ve iki üyenin 'kendileri adına 'birer defa 
'konuşma hakları vardır. Bu 'konuşmalar yapıl
dıktan sonra görüşmelerin yeter olmadığına dair 
önerge 'verilmemişse, Başkan görüşmelerin tamam-
landığmı bildirir. 

Görüşmelerin devanı ekmesine dair önerge ve
rilmiş ve bu önerge de (îenel Kurulun işaret oyu 
ile kabul edilmiş ise, I nci fırlar gereğince siya
sî paılti gruplarına ve milletvekillerine ikinci de
fa, konuşma, hakkı doğar.» 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, onu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa, Konvisy • mimim tanzim 

e'ttnği 73 ncü maddenin matlabı ih- birlikte aşa
ğıdaki şekilde 'değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Muş'ta fa. Fevzi Güngör 

«Görüşmelerin tamamlan ması : 

Madde 73. — Tüzükte ayrı bir konu olma
yan her konuda, her siyasî parti grubunun grup
ları adına ve iki üyenin kendileri adına konuş
ma hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan 
sonra görüşmelerin yeter olmadığına dair öner
ge verilnıenıişse Başkan görüşmelerin tamamlan
dığını bildirir. Görüşmelerin devanı etmesine 
dair önerge verilmiş ve bu önerge de Genel Ku

rulun işaret oyuyla kabul edilmiş ise birinci fık
ra gereğince siyasî parti gruplarına ve millet
vekillerine ikinci defa konuşma hakkı doğar.* 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde 73'ün aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim. 

«Görüşmelerin yeterliği. 
Madde 73. — Görüşülen asıl konu hakkında 

altı milletvekili kişisel görüşlerini açıklama
dan yeterlik önergesi üzerinde işlem yapılamaz. 
Yeterlik önergesinin okunmasından sonra yeter
lik aleyhinde konuşmak isteyen bir kişiye söz 
verilir, bu konuşma 5 dakikayı geçemez. Genel 
Kurul yeterliğe işaretle oylama suretiyle karar 
verir.» • 

Samsun 
Yasar Akal 
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Sayın Başkanlığa 
73 nei maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

73 ncü maddenin aşağıdan üçüncü satırına 
«bir kişiye söz verilir.» ibaresinden sonra, «ko
nuşma münhasıran kifayet üzerine yapılır. 
Bu hususu ihlâl eden üyenin sözü Başkan tara
fından kesilir.» 

Sayın Başkanlığa 
73 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Saygılarımla. 
«Her halde grup sözcüleri dışında en az ay

nı sayıda milletvekili konuşma almalıdır.» 
Ordu 

Memduh Ekşi 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük 73 neü maddeye aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

.Kastamonu. 
Hasan. Tosyalı 

İlâve fıkra : 
«Gruplardan sonra en az allı milletvekili ko

nuşmadan yeterlik önergesi verilemez » 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 73 ncü maddesinin ikinci bendinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Şinasi Özdeııoğlu 
«Grup sözcüleri dışında en az dört milletve

kili konuşmadan yeterlik oylanamaz.» 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzüğün 73 ncü madde
sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ede
rim. 

ıSinop 
Mustafa Kaptan 

«Madde 73 Son Fıkra — Siyasî parti sözcü
lerine ancak bir defa öncelik verilir, diğer ko
nuşma sıraya tabidir.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar oku
tuyorum efendim. 

(A. P. Grup Başkanvekili Uşak Milletvekili 
Orhan Dengiz ve C. II. P. Grup Başkanvekili 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 
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I YAŞAR A KAL (Samsun.) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Dengiz ve Sayın Dıırakoğlu'na ait 

okunan değişiklik önergesiyle, bundan sonraki 
Sayın Mustafa Fevzi Güngör'e ait değişiklik 
önergesi aynı mahiyettedir, birlikte işleme ko
yacağım. 

Sayın Akal, buyurun. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka

nım, takdir buyuracağınız veçhile, önergeler ay
kırılık derecelerine göre işleme konur. Fakat 
şimdi okuttuğunuz önerge maddeye en yakın 
olan önergedir. Oysa ki, bizim önergelerimiz 
maddeyi tamamen başka şekilde düzenleyen öner
gelerdir. Hatırlatıyorum efendim. 

BAŞKAN —• Gayet tabiî. Sizin önergenize 
tekrar bakalım efendim... 

Şimdi Sayın Akal, önergenizi tekrar incele
dim. Bir ölçüde, haksızsınız demek mümkün de
ğil. Ancak, Sayın Orhan Dengiz ve Sayın Ah
met Durakoğlu'nun değişiklik önergeleri de 
maddeye yeni bir şekil veriyor. 

Bu itibarla, eğer uygun görürseniz, bu mad
denin müzakeresini bu birleşim içerisinde tehir 
ile, Komisyona, önergeleri tetkik etmesi için 
bir mehil vermiş olalım. Komisyon önergeleri 
incelesin ve aykırılık bakımından da dikkate al
sınlar. Önergelerle ilgili madde üzerindeki mü-

j zakereyi diğer maddeden sonra yürütelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
madde hakkındaki önergeleri Komisyonumuz 
alınış tetkik etmiş ve hangi önergeye katılaca
ğını tespit etmiştir. 

BAŞKAN — Diğerleri hakkında malûmatı
nız var m i l . Bu birleşimde verilenler var... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Yalnız benim, 
diğerlerine katılma yetkim yoktur, Komisyonun 
kararını almadan. Şimdi Komisyonu toplamam 
da mümkün değil. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Katılırsı
nız veya katılmazsınız. Ben sizi katılmak bakı
mından bağlamış olmayayım. Onun için söyle
medim bunu. Yani değişiklik önergelerinin bir 
kısmı bu birleşimde verildi. Bunları enine bo
yuna incelemeniz bakımından size bir zaman 

I vermeyi düşündüm, onun için söyledim. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim Komisyondan aldığım yetki, başka öner
gelere katılmamak şeklindedir. O bakımdan, 
başka önergeleri tetkik etsem dahi bir yetkim 
yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan usul bakımından... 

BAŞKAN — 55'nei Birleşimin 2'nci oturu
munu açıyorum. İçtüzük teklifi üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yaptığımız incele
mede, 73 ncü madde üzerinde verilen değişiklik 
önergeleri, birtakım değişik esaslardan hareket
le ımadldeye yeni bir tarz verme şeklinde görül
müştür. Bu itibarla, önergelerden acaba hangisi 
metindeki maddeye daha aykırıdır meselesini 
halletmek için, aykırılıik derecesini tayinde un
sur olarak, kaç milletvekiline söz verilmesi lâ-
zimıgelir hususunu, yani kaç sayıda milletveki
line söz verilmesi lâzmıgeldiği hususunu esas 
unsur olarak aldık. Bu itibarla, değişiklik öner
gesinde ne kadar çok milletvekiline söz hakkı 
verlilmesi talep edilmişse o önergeyi daha aykırı 
önenge olarak telâkki ettik, bu şekilde sıraya 
koyduk, bu şekilde muamele yapacağız. 

Bu sebeple sayın Memduh Ekşi'nin önergesi 
bir gayrimuayyen sayıyı getirdiği için, icabın
da 15-20 milletvekiline de söz verilmesi imkâ
nını getinmâış olduğu için en aykırı önerge ola
rak telâkki ettik. Ondan sonra sayın Akal'm 
lönerîgesi 6 kişiye siöz verilmesi talelbini ihtiva 
ettiği için ikinci sıraya aldık, diğerlerini de bu 

BAŞKAN — Hayır efendim, usulü falan 
yok... 

Müsaade ederseniz ben önergeleri tetkik ede

ceğim. Bunun için zamana ihtiyacım var. Otu

ruma 10 dakika ara veriyorum efendim 

Kapanma saati : 17,45 

şekilde sıraya aldık. Şimdi sırasıyle okutup iş
lem yapacağım. 

ıSaym Memduh Ekşi'nin önergesini okutuyo
rum. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKİAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
önergeye katılıyor musunuz efendim'? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısaca olması kaydıyle buyu
run sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Değerli arka
daşlarım, müzakere safahatından da görüldüğü 
veçhile, anlaşıldığı veçhile milletvekili arkadaş
larımızın tek tek görüşlerini belirtebilmeleri 
içdn, kendilerine imkân sağlama çabasını Yüce 
Meclis dikkate alma temayülündedir. Bendeniz, 
1 nci fıkrayla birlikte okursak daha iyi anlaşıla
cağı kanaatiyle müsamahanıza sığınarak bu şe
kilde konuşmama başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi maddenin met
ni şu >: 

*>m<* 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,00 

{BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Şevket Doğun. (Kayseri), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 
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«Görüşülen asıl konu hakkında altı kişi ko
nuşmadan yeterlik önergesi üzerinde işlem ya
pılamaz» 1 nci fıkra bu. İkinci fıkra : 

«Her halde grup sözcüleri dışında en az iki 
milletvekili konuşmuş olmalıdır.» şeklindeydi. 
Benim değiştin şeklim şöyle oldu: «Her halde 
grup sözcüleri dışında aynı sayıda milletvekili 
konuşmuş olmalıdır.» 

Değerli arkadaşlarım, bundan muradım, şu: 
5 grup sözcüsü söz almış konuşmuşlarsa, hiç ol
mazsa 5 tane milletvekili daıha konuşmalıdır; 
ama bundan daha az grup söz almışsa 1 nci fıkra 
meseleyi halletmiştir, o zaman söz alan grup 
sayısına göre 3 milletvekili, 4 milletvekili, 5 mil
letvekili hiçjbir grup söz almamışsa 6 milletveki
line konuşma imkânı sağlanma yönünde bir ar
zum var. Eğer önergeme Yüce Meclis itibar 
ederse grup sayısınca söz almış olan grup sayı
sınca milletvekili söz alacak ve hem gruplar ko-
ı i.^muş olacak, hem de milletvekilleri konuşmuş 
olarak bir denge sağlanmış olacaktır. Önergeme 
it'bar edilmesini sayigıyle istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Ekşi'nin deği
şiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki grup başkan-
veklli arkadaşımız tarafından verilen önerge
de her ne kadar bir sistem değişikliği mevcut 
is<ı de, bu sistem değişikliğini esasta bir sistem 
değişikliği ka'bul etmedik. Onun için bu sırayı 
aldık. Maddede yeterlik var, bunda yetmezlik 
var. Yani ikisi aynı mânaya geliyor, uygulama
da o'.ı aynı neticeye vasıl oluyor. Bu itibarla 
bunu diğer sıraya aldık efendim. 

Evet, şimdi sayın AkaPa ait önergeyi okutu
yorum. 
(iSam'sun Milletvekili Yaşar Akal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendimi. 

ANAYAlSA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) ----Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Akal, yalnız 
kısa olmasını rica edeceğim. 

YAıŞAR AIKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; bu 73'ncü maddede, benim 
önerdiğim şekliyle Komisyonun önerdiği şekil 
arasında önemli bir fark var. 

Şimdi Komisyon, evvelâ grupları konuştu
ruyor, sonra 2 milletvekiline söz veriyor; sonra 
bir grup konuşursa tekrar 2 milletvekiline söz 
hakkı doğuyor. 

Şimdi düşününüz ki, bir müzakere başlamış
tır. Hepimiz bir partiye bağlıyız. Partimizin 
görüşleri sırasıyle söylenmektedir. O arada 
gruplar konuştu bitti, araya 2 milletvekili gire
cek. Ondan sonra tekrar gruplardan birisi söz 
alırsa tekrar 2 milletvekili girecek, bu suretle 
müzakerelerin uzaması değil de, bir noktada ke
silip bir başka mecraya dönmesi mümkün ola
cak. Halbuki benim getirdiğim şeyde iki ihtiya
ca da cevap verilmektedir. O iki ihtiyaç nedir? 
62 nci maddede tanzim edilmiş bulunan komis
yona, Hükümete ve gruplara öncelik... Kabul 
ediyorum, doğrudur. Çok ciddî konularda grup
lar öncelikle konuşmalıdır. Ama, hepimizin de 
müşterek bir arzusu ve isteği vardır, o da; mil
letvekilli de konuşsun. 

Öyle ise bu iki haklı isteği bir noktada bir
leştirmek gerektir. Bu iki haklı isteği ben şöy
le birleştiriyorum : 

Gruplar konuşsunlar. Meclise gelen o günkü 
konuda konuşsunlar, Gensoruda, Meclis Araş
tırmasında konuşsunlar. Ama, grupların konuş
ması bittikten sonra, 6 milletvekili de konuşsun. 
Olabilir ki grupunun konuşmasından daha iyi 
ıbir şey söyleyeceğini düşünen bir milletvekili 
arkadaşımız konuşur, halen meclisimizde 40'a 
yakın bağımsız milletvekili arkadaşlar vardır, 
onlara konuşma imkânı tanınmış olur. Bence 
ibenim bulduğum formül, benim önerdiğim for
mül sayın komisyonun önerdiğinden çok daha 
tutarlıdır, geçerlidir; gruplar adına sürdürülen 
müzakereleri kesmez, onlar söyleyeceğini söy
ler, komisyon söyler, tatmin olmaz, ayrı bir 
fikri varsa milletvekili arkadaşımız kalkar bur-
da müzakerelere renk katar, fikrini katar. 

Şimdi, önerim şudur: 62 nci maddedeki ön
celik sırasına göre, öncelikle söz hakkına sa-
Ihip olan üç şey konuşsun: Hükümet, Komisyon 
ve gruplar. Ondan sonra da 6 milletvekili avfca-
daşımız konuşmadan, yeterlik önergesi verilme
sin. 
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Bu suretle meseleyi daha iyi çözeriz. Hem 
'gruplara müzakerede gereken işlekliği, rahatlı
ğı verme imkânını buluruz, hem de milletvekili 
arkadaşlarımızın müzakerelere devam ederek 
fikirlerini söyleme imkânını buluruz. Şayet bu 
önerge kaJbul edilirse, tekrar tekrar arz ederek 
söylüyorum, komisyonun getirdiği 73 ncü mad-
'deden çok daha isabetli olacaktır. Bu bilmece 
gibi, hesap gibi : Dört konuşacak iki gelecek, 
bir konuşacak iki gelecek, bir daha konuşacak 
iki gelecek ve nereye gidecek, ne zaman gele
cek?... Bunlar belli olmuyor. Taraflar konuşur
lar, bitirirler ondan sonra milletvekili kendi 
fikrini müstakil olarak söyler. 

Benim önergeme iltifat edildiği takdirde, he
pimizi çok ilgilendiren ve bundan sonra uygu
lamada arkadaşlarımıza büyük ferahlık verecek 
bir noktaya gelmiş oluruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, sayın Akal tarafın

dan verilen değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmeaniişitıir efendim. 

Sayın Tosyalı'ya ait önergeyi okutuyorum 
efendimi. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, oradaki altı kelimesinin dört olarak 
değiştirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olmaz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O halde 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Sayın Özdenoğlu'na ait önergeyi okutuyo

rum efendim. 
(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Özdenoğlu, izah için söz istiyorsunuz, 

buyurunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Bu kürsüden bir kehanette bulunmuş olmak 

için değil değil, fakat bir gerçeği ifade etmek 
için huzurunuza geliyorum. 

. Bu 73 ncü madde metinde olduğu gibi, ya 
da grup başkanvekillerinin önergesi istikame
tinde geçerse, inanıyorum ki içtüzükte ilik de
fa değişikliğe uğrayacak madde bu olacaktır. 
Neden arkadaşjlarım ? 

I Bu derece önemli ve milletvekilinin söz hak
kını bir garantiye bağlayacak olan şu madde 
ıgörüşülürken, bir senteze varmak zorundayız 
arkadaşlar. 

Nedir bu maddenin unsurları ? 
Grup sözcüleri ile, milletvekillerinin konuş

ma haklarını bir dengeye bağlamaktır, şu du
rumda denge yok, neden? Bu madde üzerinde 
bir kaç defa söz aldım ve arz ettim. Lütfetti
ler arkadaşlar da katıldılar dedim ki ; sistem 
bozuktur. Neden? Siyasî grup sözcülerinin ko
nuşmasının limiti yoktur arkadaşlarım. Asgarî 
şu kadar konuşacaktır diye bir hüküm var mı
dır? Yok. isteği kadar konuşacak. Tabiî siyasî 
parti grup sözcüsünün her konuşmasında oto-
matikman iki milletvekilinin söz alma hakkı 
doğacaktır, böylece basit bir maddeyi saatlerce 
müzakere etmiş olacağız ve buradan kanun ge
çirmek mümkün olmayacaktır. Burada berabe
riz. 

Bu sakıncayı ortadan kaldıralım. Demiyo
rum grup sözcüleri konuşmasın Elbette söz hak
ları vardır. Alma milletvekilinin söz hakkını ez
meyelim. Bir balans haline, bir, denge haline 
(getirelim diyoruz. Maddede yapılacak değişik
likle bunu sağlamak mümkün arkadaşlarım. 

İkincisi; sayın Kaptan arkadaşım önergesin
de çok olumlu bir noktaya temas etti, bir hü
küm getiriyor diyor ki; «Grup sözcülerine bir 
kez öncelik hakkı tanınsın.» Doğrudur. Ondan 
sonra sıraya girsinler. Böylece öncelik, yani 
imtiyaz ortadan kalkmış olsun. Bugünkü uy-
ıgulamada altı milletvekili - grup sözcüleri ile 
Iberaber - bir şansa bağlamış oluyoruz, altı ki
şi konuşuyor, beş grup sözcüsü, bir grup sözcü
sü iki defa söz aldığı zaman milletvekili konu
şamıyor. Çiğneniyor milletvekilinin söz hakkı. 
Böyle şey olmaz. 

Öyle ise bunun bir asgarisini tespit edelim 
arkadaşlarım. Şahsan getirilmek istenen siste
me karşıyız. Soğukkanlılıkla ve heyacanlarımı-
zm dışında bir noktada birleşelim. O «Her grup 
sözcüsü çıktıkça iki milletvekiline söz hakkı do-

I gar» prensibini reddedelim arkadaşlarım. Bu, 
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işleri ço!k karıştırır, içinden çıkılmaz hale geti
rebilir. Senato İçtüzüğüne göre grup 'sözcülerin
den sonra altı senatöre 'kişisel görüşlerini ifa
de etme hakkı tanınmıştır. Senatörlere kendi 
İçtüzükleriyle tanınmış olan bu hakkı biz de 
Meclisimizin üyelerine elbette tanımalıyız. 

Ancak, kalbul etmek lâzım ki işleri hızla gö
rüşmeye ve bitirmeye meclburuz. En azından 
dört milletvekiline, ıgrup sözcüleri dışında dört 
milletvekiline söz hakkı tanımış olursak, o tak
dirde en olumlu bir hal çaresini bulmuş olaca
ğımız kanısındayım. 

Şimdi Yüce Meclisimiz altı sayın üyeye en 
azından söz hakkı tanınır şeklindeki önergeleri 
reddetti. İki milletvekiline söz hakkı tanınması 
yeterli görülmüyor. Genel Kurulun genel tema
yülü o merkezdedir Gerçekten arkadaşlarım, 
son derece önemli konularda; Anayasa değişik
liklerimde, ıgenel güvenlikle ilgili görüşmeler
de grup sözcülerinden sonra 15, 20 arkadaşın 
sıraya girdiği bir gerçektir. 

Haftalarını verip, bir konuda hazırlığını ya
pan arkadaşlarımız .görüş em em ektedir ler. Bu 
Tstıraibı biz hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. 

Öyle ise, bunu malkûıl bir sayıda dondura
lım ve diyelim ki ; en az dört milletvekili görüş
meden, yeterlik oylanamaz. Bu suretle mesele
nin esasını bir prensibe bağlamış olalım arka
daşlarım. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN '—- Efendim sayın Özdenoğlu'nun 

değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
lbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, iyi sayılmadı her halde. 

BAŞKAN —• İyi saydım efendim; arkadaş
larımla da ittifak halindeyim. 

Diğer önergeye geçiyorum. Sayın Dengiz ve 
sayın Durakıoğlu tarafından verilmiş önerge
yi okutuyorum. 
(AP Grup Baskanvekili Uşak Milletvekili Orhan 
Dengiz ve ÖHP Grup Başkamveküi 'Sivas Millet
vekili Ahmet Durakoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, sayın Mustafa Fevzi 
Güngör'ün önergesi de aynı mahiyettedir, iki
sini birlikte işleme koyuyorum, 

Sayın Komisyon?., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz, sayın 
Başkan. 

BjAŞKAN — Bu önergeye katılıyorsunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bu önerge sistemi değiştiriyor. Sis
temi değiştirdiğine ıgörc, aleyhte söz hakkı doğ
muyor mu.?.. 

BAŞKAN — Sistem, kifayeti müzakere ye
rine müzakerelerin devamı hakkında önerge ve
rilmesini getiriyor. 

BUBHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sis
tem değişiyor. • 

BAŞKAN — Değil efendim, ters ifadedir. 
Esasta müessir bir hali yoktur. 

Efendim, Komisyon önergeye katılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iSaym Ahmet Buldanlı'nın önergesini okutu
yorum. 
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, önergeyi oylayamazsmız. Çünkü, 
yeterlik önergesi için verilmiş bir öneridir. Ye
terlik önergesini madde .metninden çıkardığımız 
için bu önergeyi oylayaimazsmız. 

BAŞKAN — Evet doğrudur, sayın Asutay. 
iSaym Buldanlı, bu önergenizde ki ifadeyi 

«Yetmezlik» olarak değiştirir misiniz efendim? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet efen

dim. 
BUBHANETTİN ASUTAY (İzmir) ^ - Sa

yın Baş/kan, madde yetmezlik önergesi üzerinde 
de görüşme meselesini getiriyor. 

'BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız teklif 
ediyor. 

iSay m Komisyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaıbul edenler.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, izah için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Oya sundum efendim. 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, önceden bir yazı gönderımiştim. 
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BAŞKAN — İntikal etmedi efendim. 
Sayın Buldandı, nasıl bir yazı göndermişti

niz? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Bir yazı 

göndermiştim, orada «Önergemi izah edeceğim» 
demiştim. 

BAŞKAN — Çok geç oldu her halde. 
ıSayın Kaptan, sizin önerigeye geliyor sıra. 

ISiziın önergenizde... 
MUSTAFA KAPTAN ((Sinop) — Sayın 

Başkan, izah edeceğim. 
BAŞKAN — İzah edeceksiniz; amıma izah

tan önce bir husus var. Önergenizde «Grup 
sözcülerine ancak (bir defa öncelik verilir.» di
yorsunuz; fa'kat kalbul ettiğimiz 62 nci madde
de grup sözcülerine bir defanın dışında da ön
celiği kalbul etmiş ibulunuyor, Umumî Heyet. 

MUSTAFA KAPTAN (ıSinop) — Onu. da 
izah edeceğim, sayın Başkan. * 

BAŞKAN — Peki efendim; önergenizi tek
rar okutayım. 
((Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm önenge-
si tekrar okundu.) 

MUSTAFA KAPTAN ((Sinop) — «Birer de
fa söz verilir, diğer konuşmaları sıraya tabi
dir.» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Yani, siz bu önergenizde 62 
nci maddenin tanıdığı önceliği, birinci öncelik 
olarak kabul ediyorsunuz, bundan sonra önce
lik verilemez, diyorsunuz. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Şimdi, 
Sayın Başkan, normal olaın sıradır. Zaten 62 
nci maddede yazılmıştır. Binaenaleyh, ancak 
bunun istisnası olarak grup sözcülerine öncelik 
tanınıyor ve bu öncelik hudutsuz oluyor. Ben 
73 ncü maddede bu önceliği bir defaya indiri
yorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Buyurunuz ,Saym Kaptan, izah 
için. 

MUSTAFA KAPTAN (ıSinop) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Aslında önergemi izah sadedinde söz alma
yacaktım. Yalnız, 73 ncü madde üzerinde ko
nuşurken, bir arkadaşım «Tahdit vardır; bina

enaleyh, bunu Heyeti Umumiye düşünsün» de
di. Mezvu şu idi : Gruplara ikinci, üçüncü, 
dördüncü defa takaddüm hakkı verildiğinde, 
kabul edilen önergeye göre, her seferinde iki 
kişiye de otomatikman söz hakkı doğuyordu. 
Ben «Bu sıra takibedildiği takdirde, gruplar 
münhasıran söz istediğinde, grupların konuşma
ları bittikten sonra otomatikman iki' milletve
kili de konuşacaktır, bu bakımdan müzakereler 
uzayacak ve bu Meclisten bir kanun çıkmaya
caktır.!» dedim. O zaman şöyle bir şey söylen
di : «Efendim, Heyeti Umumiye buna müsaade 
etmesin.» 

Şimdi, istirham ediyorum, şu bulunduğu
muz vasatta lütfen arkadaşların etraflarına 
baksınlar; acaba şu Heyeti Umumiyede bir, 
iki kişi farkla konuşmak imkânı mümkün mü
dür, değil midir?.. Bol bol mümkündür. Bina
enaleyh, gruplara öncelikle konuşma hakkı 
sonsuz olarak tanındığı takdirde, bu sözler 
de gruplarca meselâ on defa alındığı zaman, 
kalbul ettiğiniz metne göre, en az 20 milletveki
linin de konuşma hakkı doğuyor. 

Eğer, bir takyit getirmediğiniz takdirde, 
lütfen dikkatle düşünmenizi iştiram .ediyorum. 
Sağda veya solda iki kişinin eksik veya fazla 
olması neticesi, 20 kişi konuşacak ve bir mad
deyi bir günde değil, bir haftada çıkaramaya
caksınız. İşte benim getirmek istediğim takyit 
bu. Burada diyorum ki, grupların takaddüm 
hakkı olsun; 62 nci maddeye konmuş, öncelik 
hakkı kabul edilmiş; ama bunun bir defa ile 
sınırlayın. Maddenin bence esas metni en iyi 
metin idi. Gruplara bir defa öncelik hakkı ta
nımak suretiyle, ondan sonraki konuşmalarını 
sıraya tabi tutsaydık, bu iş halledilmiş olacak
tı. 

Benim takririm iki satırdan ibarettir, 73 
ncü maddeyle gruplara bir defaya mahsus ön
celik hakkı verilmesine münhasırdır; diğer ko
nuşmaları sıraya tabidir, şeklinde olsun diyo
rum. 

Yine bir noktayı, o konuşmamda bana söy
leyen arkadaşlarım vesilesiyle hatırlatayım. 

Şimdi, öyle anlıyorum ki, arkadaşlarım ka
nunların şu Meclisten bir an evvel çıkmasını 
istiyor, ben de istiyorum; ama şimdi yine bir 
noktayı dikkatinize arz etmek istiyorum. 
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Bugün bumda en hayatî mevzu görüşülü
yor, Parlâmentomuzun halini görüyorsunuz; 
ama siyasî polemik yapılacağı zaman bu Par
lâmentoda 3 - 5 kişiden fazlasına söz hakkı düş
memiştir. Şu sıraların tamamen dolu olduğu za
man hep 3 -5 kişi konuşmuştur; ama bu teknik 
mevzularda hep bizler, sizler konuşmuşsunuz-
dur. Buna bugün mesağ veriyorsunuz, yarın 
yine bundan, buna rey veren arkadaşlarım şi
kâyet edeceklerdir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Kaptan'm verdiği değişiklik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 73 neü maddeyi 
'kabul ettiğiniz değişiklik şekliyle «oylarınıza 
•sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geri alma ve benimseme. 
Madde 76. — Hükümet veya teklif sahibi 

verilen kamın tasarısı veya teklif evini ıgü-cle-
me alınmadan evvel Genel Kurula bilgi vermek 
şartıyle geri alabilir. 

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

Bu tasarı ve teklifler gündeme almmışlarsa 
geri alınmaları için Genel Kurulun karar ver
mesi gereikir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 1 nci 
fıkranın son cümlesi «Genel Kurula bilgi veril
mek şartıyle geri almaıbilir» şeklinde olacaktır, 
bir mürettip hatası olmuştur, düzeltilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özgü-
ner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, buyurunuz efen

dim. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Akova, buyurunuz efen

dim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, kaydedeyim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

76 ncı madde geri alma ve benimseme kısmı
nı teşkil etmektedir. Bendeniz yüksek huzurla
rınızı fazla işgal edecek değilim; sadece Sayın 
Komisyon Başkanının bir tereddüdümü izale et
mesini istirham etmek için söz aldım. 

Birinci fıkrada: «Hükümet veya teklif sahi
bi verilen kanun tasarısı veya tekliflerini gün
deme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi ver
mek şartıyle geri alabilir» deniyor. Şimdiye ka-
darki uygulamalarda Hükümet tasarısı hakkın
da, eğer gündeme girmemişse Başbakanlık tezke
resiyle Divanın sunuşları arasında Genel Kuru
la bilgi verilmek suretiyle geri alınmaktadır. 

Teklif sahibi bir arkadaşımız teklifini geri 
alacaksa, zannediyorum kendisinin müracaatıyle 
geri verilmesi mümkün olabiliyor. 

Burada bir ifade yok; «Hükümet veya teklif 
sahibi verilen kanun tasarısı veya tekliflerini 
gündeme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi 
vermek şartıyle geri alalbilir.» şeklindedir. 

Şimdi, Hükümet adına bir üye veya Başba
kan, gündeme girmemiş ise bu kürsüye gelmek 
suretiyle bilgi mi verecek, yoksa şimdiye kadar-
ki uygulamada olduğu gibi Millet Meclisi Baş
kanlığına yazılacak bir yazıyle mi sunulacak; bu 
bir. 

İkincisi; teklif sahibi ise, kendisi mi ifadede 
bulunacak, yoksa Millet Meclisi Başkanlığına bir 
yazı vermek suretiyle yapmış olduğu teklifi geri 
mi alacak, konuşacak mı? 

Komisyonun bu husus üzerindeki açıklaması
nı rica eder, saygılar sunarım. 

• BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz 
efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeçtim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayım 
milletvekilleri; 

76 ncı maddedeki prensibin paralellinJde bir 
başka hüküm de 60 ncı maddede getirilmişti. 
O zaman getirilmiş olan bu hükıme itiraz etmiş; 
Danışma Kurulunun; kanun teklif ve tasarıla
rının sıralarının değiştirilmesi hususunda vere
ceği kararı, Genel Kurulun oyuna sunarken, 
Danışma Kurulu raporu üzerinde müzakere ya
pılıp yapılmayacağı hususunu sormuştuk. Ma
dem, iki, Yüce Meclis son sözü söyleyecektir, öy-
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leyse Danışma Kurulu raporu ne şekilde tecelli 
etmiş olunsa olsun bu sıraların değiştirilmesin
de, yani kanun 'tasarı ve 'tekliflerinin sıraları
nın değiştirilmesinde, mutlaka Genel Kurulda 
bir görüşme açılmasının zorunlu olduğunu sa
vunmuştuk. 

Şimdi görülüyor ki, buna paralel bir hüküm 
de 76 ncı ma'ddeyle getiriliyor. Nedir bu? Ta
sarı ya da teklifler gündeme alınmışsa, geri ve
rilmesini teklif sahibi isteyecek ve geri alabile
cek. Yalnız, neyle geri alabilecek ? Yüce Mecli
sin onayı ile geri alabilecek. 

Değerli .arkadaşlarım, gündem üzerinde Mil
let Meclisinin yetkisi tamdır, yani «Meclis gün
demine hâkimdir» prensibini uygulamada esas 
kabul iötmiş bulunuyoruz; zaten İçtüzüğün be
nimsediği felsefe de budur. Bana öyle geliyor 
ki, burada bir çelişki içimdeyiz: Bir yandan, 
Meclis gündemine hâkimdir diyoruz, öte yan
dan da yapılmış olan bir gündemi, Yüce Mec
liste görüşme açmaksızın ve bir nevi olup bit/ti
ye getirerek oyluyoruz. Neyi oyluyorsunuz ? 
Milletvekilinin vermiş olduğu teklifi. Niçin oy
luyorsunuz öyleyse? Gündeme 'alınmış bir ko
nu, hangi nedene dayanılaralk sahibi tarafından 
geri alınıyorsa teklif sahibi durumu izah ede
bilmeli milletvekilleri de karşı görüşlerini bu
radan savunabil'ineridirler. Bu hakkı tanımıyor
sunuz ve diyorsunuz ki, milletvekili istediği tak
dirde igeri alalhilir; Millet Meclisinin onayıyla 
geri verilebilir. Müzakere açmıyorsunuz... Ni
çin ? bir milletvekili belki çok yararlı bir tekli
fini duygusal ve haksız bir şekilde geri çeki
yor, ses çıkaramıyor ve yalnızca oyluyorsunuz. 

Tasarı ya da teklif gündeme girmekle zaten 
Meclise mal olmuştur. Meclisin görüşünü al
mak, hukuka uygun düşmez mi? 

Sayın Komisyondan soruyorum: Günde imde 
bulunan bir teklif ya da tasarının geriye alın
ması halinde, mademki Yüce Meclisin tasvibi 
alınıyor, 'o konuda bir görüşme açılacak mıdır 
açılmayacak mıdır? Aslında, bir görüşme açıl
dıktan sonra oylanması uygun olur, çünkü aksi 
halde Meclisin onayı bir formaliteden öteye git
mez. Bir değeri yoktur. Meclis bir oylamayı bi
linçli şekilde yapacaksa bir görüşme açılır, on
dan sonra oylar. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Sayın Özgün er, buyurunuz 

efendim. 

TURHAN Ö0GÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

76 ncı maddenin 1 nci fıkrası tetkik edildi
ğinde görülecektir ki, milletvekili tarafından 
verilmiş bir teklifin veyahut Hükümet tarafın
dan verilmiş bir tasarının geri alınması müm
kündür. Yalnız, Genel Kurala bilgi verilmek 
kaydı aranıyor. 

Arkadaşlarım, gündeme alınmamış, ama ko
misyonda müzakeresi yapılmış. Belki birkaç ay, 
belki de yılı aşan veya birkaç yıl gibi uzun bir 
süre Meclise niyabeten çalışan bir komisyon 
epeyce bir emek sarf etmiş demektir. E, bu ta
sarı Hükümet tarafından bilgi verilip geri alı
nacak veya milletvekili tarafından bilgi veril
mek suretiyle geri alınacak. 

Arkadaşlarım, daha kötüsü sonuncu fıkra : 
Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa, 
yani daha olgunlaşmış, artik muayyen prosedü
rü ıgeçirmiş gündeme girmiş. Gündeme girmesi 
demek de, malûmları olduğu üzere, antik mil
letvekillerinin buna hazırlıklı olması demektir. 
Bir gündemde bulunan madde kuru bir madde 
değildir, şüphesiz görev almış milletvekili bu 
görevinin gereği olan hazırlığını da yapmıştır, 
kişisel yapmıştır, grup olarak yapmıştır. Gün
demden, tasarı veya teklif sahibinin isteği üze
rine sadece karar almak suretiyle bu çıkarıla
bilecek... 

Arkadaşlarım, bu sonuncu fıkra bir aşama 
gibi görünüyor. Çünkü eski halinde, karar dahi 
alınmaksızın gündemden geri çekilebilirdi. Bu
nun uygulamasını gördük. 'Toprak Reformu Ön-
tedibirler kanun tasarısı, Birinci Nihat Erim 
Hükümeti tarafından gündemde iken geri alın
dı. Aynı Nihat Erim Hükümeti etrafındakiler! 
değiştirdi, yeni bir Toprak Reformu öntedbir-
ler tasarısı getirdi. O zaman kürsüye çıktık. 
Ama, usulüne uygundur, uygun değildir müna
kaşası yapıldı. Buna karşı hakikaten gereksiz 
olduğu iddiasını yapanlardan biriydim. 

Arkadaşlarım, şu sonuncu fıkra, eski mad
deye nazaran bir aşama gibi görüumıeıkteyse de 
yeterli değildir. Gündeme girsin ya da girme
sin, milletvekilinin kişisel teklifi olsun, ya da 
Hükümetin tasarısı olsun ya da olmasın müza
keresi (komisyonlarda nihayete erdikten sonra, 
artık bu Meclisin malı olmuştur. Mecliste 'grup
lar, ya da kişiler olarak milletvekilleri hazır-
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lanmışlardır. Bunun değerlendirilmıesi, kanu
nun, tasarı veya teklifin kabul edilmjesi, ya dıa 
edilmemesi şeklinde neticelenm;elidir. Meclis ve 
IMeclfeıe niyabeten hizmet gören komisyonlar 
böylesine yorulmamalıdır, sebepsiz zaıman sarf 
edilmıemeliıdir. Bu {maddeye bu sebeple komis
yonda ida olduğu gibi karşıyım ve maddenin 
şüphesiz aşama gibi görülen sonuncu fıkrası 
ıdalhi sorunu halledememeıkt-edir. Bu maddenin 
fcalbul ediltajernesi tezini savunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 

isteyen üye ? Yıok. 
Değişiklik önergelerini okutuyorum. 

ıS'alyın Başkanlığa 
76 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

biçimde değişmesini öneriyorum. 
/Saygılar. 

İçel 
'Turhan Özgüner 

«Gündeme alınımış Ibulunan tasarıların geri 
alınması ilstemi karşısında açılan görüşmeden 
sonra Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.» 

BAŞKAN — Bir önerge dalha var, okutu-
yorum eıfenîdim. 

(Sayın Başkanlığa 
Tasarının 76 ncı maddesinin sonuna aşağı

daki bendin eklenmjesini öneririm, 
Ankara 

.Şinasi Özdenoğlu 

«(Konu, üzerinde görüşme açıldıktan sonra 
oylanır.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum, efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın 'Komisyon?.; 

ANAYASA KOM'ÎSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. Bu madde zaten eskü 'İçtüzüğümüz
den aynen alınmıştır. Tatbikatta da bu şekil
de yürütülmektedir. Bu bakımdan katılmıyo
ruz. 

TURHAN aZGÜNER (İçel) — Önergemi 
izah için söz işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Ba-ş-

ksan, sayın arkadaşlarım,. 

76 ncı maddenin tümüne karşı olan deminki 
konuşmamı yaptım,. Am,a hiç değilse bu sonun
cu fıkrayı dikkatle izleyip, önergemin yarar 
sağlayıp, sağlamayacağı hususuna lütfen ilgi 
göstermenizi rica ederim. 

Şimdi, bu sonuncu fıkra şöyle; - Eğer böy
le çıkarsa ne netice verir? - «Bu tasarı ve tek
lifler gündeme almmışlarsa, geri alınma
ları için Genel 'Kurulun karar vermesi gerekir.» 
Yani, Genel Kurula, gündeme girmiş; Hükü
met veya bir sayın üye «Gündemden geri alıyo
rum» diyor. E, geri alınması üzerinde sadece 
milletvekilleri olarak Yüce Kurulun rey hakkı 
var, konuşma-, müzakere hakkı yok. Oysa ki, 
bu fıkranın üzerindeki fıkraya bakınız; ne di
yor? - Gündeme alınmamışlar için - «Şu kadar 
ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer1 bir 
üye veya esas komisyon üzerine alırsa, görüş
meye devam olunur.» 

Şimdi, ıgündeme giranelmiş olanlar için bir 
tekabibül hakkı tanıyorisunuz. E, gündemıe gir
miş. Müzakere sonunda belki kişinin kabul et-
>m,esi, bir başka üyenin kabul etmesi yahut et
memesi değil, Yüce Kurulun kabul ötmesi ba
his mevzuu olur. Ama nasıl olur bu? Bir müza
kere sonunda olur. 

Simidi, yine eskiye dönüyorum. Birinci Ni
hat Erim Hükümeti, birinci Toprak Reformu 
Öntedbirler kanun tasarısını geri alırken (bu
rada ımüzakere yapıldı. Müzakere usulüydü ve
ya değildi; müzakere sonunda karar verildi. 
'Tatbikatında şimdiye kadar bu olmamıştı; za
bıtlara geçti. 

Simidi, uygulaması belki bundan sonra böy
le olacaktı. Bir, aşamia gibi görülen şu fıkra, 
aslında başlamış bir uygulamayı da baltala
maktadır. Yani, bugüne kadar görülmüş; Ibiır 
Hükümetin tasarısını geri çekmesi, şu Yüce 
Mecliste bu sene bir müzakere, münakaşa mev
zuu oldu da, ondan sonra karara varıldı. 

Arkadaşlarım nasıl olur? Bir tasarı geri alı
nıyor. Tasarının üzerinde Komisyon emek ver-
mjş. Geri aldığının sebefbini izah dahi etmeksi
zin.. Biz sadece rey vermek durumunda olan 
bir organız.. Bu olmaz arkadaşlarım. Biz son 
söz sahibi organız, ama sözümüzü şüphesiz söy
lerken kürsüden, ikna edecek savunmamızı yap
malıyız, ondan sonra son sözümüzü reyimizle 
belli etmeliyiz. 
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Yüce Kurul kanaat ıgetirinse tasarının geri 
almımasına karşı çıkar «basarı gündemde kala
caktır» der ve Yüce Meclise riiyaibeten emek 
venmiş olan 'bir (komisyonun emeğini heba et
mez ve ıo ıgün değilse, hiç değilse gündemdeki 
sırasını bekleyerek, Yüce Kurulda günün birin
de gündemdeki yeninde mıüzakeresi imkânını 
açık bırakır .Bu imlkânı kapamayalım, ikna et
ine yoluyle tasarının ıgeri a l ınmama engel ol
ma yolunu kapamayalım arkadaşlarını. Kara
ra varmadan evvel, kararın üzerinde münakaşa 
yapmanın yararlı olacağı kanısındayım. 

Bu önergeme iltifat buyurulm asını rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmı
yor. İDeğişilklik önergesini oyla,rmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmem'iştir efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum, 
((Ankara ıMıilletveıkili Şinasi Özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon 1 

ANIAYAıSA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Aklana) — Sayın Başkan, gö
rüşme açılmanın 'bir faydası yok. Biz bu mad
deyi, eski İçtüzüğümüzün 68 nci maddesinden 
aynen almış bulunuyoruz. Arkadaşlarım şu in
celiğin farkında olmayabilirler: 

Bir üye ho-rhanıgi ,'b'ir tasarı veya teklifin ge
ri lalmmaıması kanaatindeyse tekabbül ederek, 
zaten onu gündemde (bırakabilir. Görüşmeye 
mahal ' yok. Yani, görüşmede başka şekilde bir 
rey izharına lüzum, yok. Herhangi bir üye bir 
tasarı veya teklifin gündemde kalmasını, kal
dığı yerde görüşülmesini ister ise, tekablbül et
mek suretiyle zaten kaldığı yerden görüşmesini 
temin edelbilir. 

TURBAN ÖZGÜNER (İçel) — Gündeme 
girmeyenler için o tekıalbbül. 

ANAYASA KJOlMİlSYÖNU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Her ikisi için de 
meVzuufbahiısltir. Burada <o mâna çıkmıyor ve bu 
yeni bdr hülküm değildir. Eski İçtüzüğümüzün 
68 nci ımaddesîndeki ifadeler Tünkçıeleştirilmek 
suretiyle yeni İçtüzüğe alktanlnuştır. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, bu önerge
niz, her İM hali de /kapsayan bir değişiklik is
teği oluyor, öyle mj. efendüm? 'Gündeme girmiş 
veya girmemiş. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Girmiş 
ve 'Çiıkarılrnası lâzımgelen... 

BAŞKAN — Hayır, «Girmiş veya girme
miş»... 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Girmiş 
olanı kapsıyor. 

'BAŞKAN —• Girmiş olanı kapsıyorsa bunu 
işleme koyamaz. Sayın Özgüner'in önergesinin 
aynısı oluyor. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Neden 
efendim? 

BAŞKAN — E, Sayın Özgüner de aynı şeyi 
listemişlerdi, siz de aynı şeyi istiyorsunuz o va-
fciıt. 

.SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) ,— Bir baş
ka şekilde ifade olarak... 

BAŞKAN — Hayır, aynı, hedef aynı. Siz di
yorsunuz ki, «'Görüşme açıldıktan sonra,.» iSa-
yın Özgüner de «'Müzakere açılsın, karara bağ
lansın» diyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — O za
man tümünü kapsayarak... 

BAŞKAN — Yani, gündeme girıneyenleri 
de... 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Ama, o vakit de bir imkânsız
lık var. Yine de buyurun görüşünüz. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Önce şu noktayı halletmek gerekiyor : Bir 
Meclis kendi gündemine malolmuş bir konuda 
mutlak biçimde tasarruf hakkına sahip midir i . 
Yani, gündeme alınmış bir konu, milletvekilinin 
vazgeçemeyeceği bir konu mudur, yoksa Mec
lisin mutlak olarak iradesine tabi olan bir ko
nu mudur?. 

Şimdi arkadaşlarım, prensip konmuştur. 
Meclisler gündemlerine hâkimdirler. Çünkü, 
milletvekili teklifini verdikten sonra kendi ma
lı olmaktan çıkmıştır. İstese de o teklif üzerin
de istediğini yapamaz. Nitekim, o teklif üzerin
de son sözü söyleyecek olan Yüce Genel Kurul
dur, 

Şimdi, burada komisyonu biraz duygusal 
gördüğümü aflarına sığınarak belirtmek iste
rim. Çünkü, Komisyon diyor ki : «Biz eski iç
tüzükten bu maddeyi aynen aldık». 

Sayın milletvekilleri, eğer eski içtüzük hü
kümlerini aynen ipka edeceksek, yeni içtüzüğü 
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getirmenin anlamı ve amacı ne idi? Eski İçtü
zükte işlemeyen, uygulamada sakıncaları görül
müş olan maddeleri değiştirmek amacıyladır ki, 
biz yeni İçtüzüğü çıkarmanın kavgasını veri
yoruz. 

O itibarla, «Eski İçtüzükte bu vardır. Bun
dan ötürü, yeni İçtüzüğe aldık» gibi bir savun
ma, kabule şayan bir savunma değildir. 

Arkadaşlarım; şimdi sayın Komisyon Baş
kanı, «Bir milletvekili gündemdeki, teklif sahi
binin geri almak istediği bir teklifi isterse te
kabbül edebilir.» dediler. Arkadaşlarım, bir ta
sarı veya teklifi tekabbül etmek demek, o tek
life inanmak demektir. O teklife inanmak için 
de, o teklifi anlamak, incelemek lâzımdır. Bu
rada bu gibi işlemler okunuyor, oylanıyor. Ha
zırlanmadan konuyu savunacak yetkide oldu
ğumuza inanmadan, bunu tekabbül etmek im-
kânıımız var mıdır?'Uygulamada bu mümkün 
değildir, arkadaşlarım. Yani, bir milletvekili 
bir konuda yetkili olacaktır k i ; teklif sahibi 
kendi teklifini geri almak istediği takdirde, 
«Aman alma, dur. Ben sahip çıkıyorum, ben te
kabbül ediyorum» diyebilsin. Uygulamada bu 
olmaz, değerli milletvekilleri. 

Şimdi, istirhamımız şudur : Genel Kurula 
malolmuş, Genel Kurulun iradesiyle çözümlene
cek olan bir konuyu, müzakeresiz geçiremezsi
niz. O zaman, bundan evvel de bu kürsüden 
ifade etmeye çalıştığım gibi; Millet Meclisi ken
di gündemine hâkimdir, prensibini çiğnemiş 
olursunuz. 

Bu itibarla, mutlaka görüşme açılması ge
rektiği inancındayız, önergemize de, bu neden
lerle iltifat Duyurulmasını rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, önergenizi 
bu şekliyle oya koymak imkânına şu bakımdan 
sahip bulunamıyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Tama
mı için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamamı için önergeniz olmu
yor da, onun için efendim, önergenizde diyor
sunuz ki; «76 ncı maddenin sonuna aşağıdaki 
bendin eklenmesini» dedikten sonra, «Konu, 
üzerinde görüşme açıldıktan sonra oylanır» di
yorsunuz. Tamamı için bu ilâve olamaz. Çünkü, 
birinci fıkra «Genel Kurula bilgi verilmek su
retiyle geri alınabilir» demektedir. Burada «oy
lama» yok; oylama olmadığına göre bu fıkra-" 

da; bu. fıkra sizin önergenizin şümulü dışında 
kalıyor münhasıran. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan; o zaman Sayın özgüner'in önergesiy
le birlikte işleme konması lâzımdı. Bu unutul
du. O nedenle geri alıyorum. 

BAŞKAN — Birlikte işleme konması iktiza 
eder. Onun için işleme koymuyorum efendim. 

Bu sebeple 76 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kabul ettiğiniz 
76 ncı maddenin birinci fıkrasının son duru
munu maddî hata bakımından... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Son durumu değil, 
Saym Başkan. Yanlış oluyor. Müsaade ederse
niz ben metni okuyayım; o şekilde nazarı iti-
bare alınmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun okuyunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — «Hükümet veya tek
lif sahibi verilen kanun tasarı veya tekliflerini 
(virgül) gündeme alınmadan evvel Genel Ku
rula bilgi vermek şartıyle geri alabilirler.» Bu 
şeklidedir efendim. 

BAŞKAN — Okuduğunuz bu şekliyle olu
yor efendim. Bu suretle de zabıtlara intikal 
etmiş olur. 
84 ncü maddeyi okutuyorum. 

Bir maddenin önce konuşulması veya fıkra
ların ayrı ayrı oylanması. 

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

Görüşülen bir madde birçok mesele veya 
fıkralardan mürekkep isa ve bunların ayrı 
ayrı oya konmaları teklif olunmuşsa gereği 
buma göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
üzere Saym Kargılı, buyurunuz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Saym Başkan, 
saym milletvekilleri : 

Zanediyorum ki; değiştirilmesi önerilen 
84 ncü madde de, biraz önce oylarınızla değiş
tirilen ve geniş münakaşalara, üzerinde tar
tışmalara sebebolan madde gibi, yani «millet
vekilinin söz hakkı sırasının tespit edilmesi, 

I söz almada öncelik tanınması» konusu gibi 
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hassas bir maddedir. Biraz evvelki maddenin 
görüşülmesinde öne sürdüğüm bir görüş, Yüce 
Meclisin birçok sayın üyesi tarafından benim
senmiştir. Bunu ben, bu madde ile birleşti
rerek, bu madde üzerindeki görüşlerimi bağ
lamak istiyorum. 

Kabul ettiğimiz o madde ile maalesef ve 
maalesef çok yanlış bir tatbikata başlanmış 
bulunacaktır. Millete karşı parlamenterlerin 
bir kısmı... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, madde üzerin
de görüşünüz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Ama, «bağlıyorsunuz»ayrı da, 
başka madde üzerinde konuşamazsınız ki, Saym 
Kargılı; müddetiniz de pek yok efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayım 
Başkan, görüşlerinize saygı duyan bir üye 
o'larak, benim her konuşmamın daha nereye 
bağlanacağım bilmeden. 

BAŞKAN — Ama efendim, yani... 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Yani ben 

konuşmamı New - York City'den bir örnek 
vererek alırım. «Efendim, New - York keli
mesinden bahsetmeyin» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Yahut 

ben konuşmamı falan adamın bir kitabından, 
daha sonuna gelmeden başında da sizin uyarı
nıza daima muhatabolmuş bir insan olarak di
yorum ki, siz müneccim misiniz ki, Sayın 
Başkan ben daha konuşmamın bu konu ile il
gili olup olmadığını, cümlemin sonunu bağla
madan, «Efendim neden konu dışmdasmız», 
diye hitabediyorsunuz? Her konuda böyle olu
yor, zabıtlar böyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zamanınızın yarısını harcadı
nız Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ama işte 
ben sizin uyarılarınızla son dereeede saygılı 
olduğum için , bu konuşmayı zamanımın yarı
sını harcama pahasına yapmış oluyorum. Çün
kü, bir taraftan İçtüzükle fevkalâde engelle
niyoruz. Bir taraftan Sayın Başkanın sürekli 
uyarılarıyle engelleniyoruz. Burada zaten çok 
kısa bir zamanımız kaldı, görevimizi yapalım, 
diyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu
ra söylüyorum ki, bırakıyorum. 

BAŞKAN — Bırakmayın efendim, bırak
mayın. Buyurunuz devam ediniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 
Başkan, madem ki, benim cümlelerimin konu 
ile daha cümlem bitmeden, ilgisi olmadığına... 

BAŞKAN — Bırakıyorsanız, ilgisi olmadı
ğını kabul ediyorsunuz o vakit Sayın Kargılı. 
Devam ediniz, devam ediniz de şu New - York'-
tan sonra şu meseleye nasıl geleceksiniz, onu 
merak ediyorum, ben ele öğrenmiş olayım. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Onun için 
devam edemiyorum. Çünkü buna o kadar çok 
muhataboldum ki, bırakmaya mecbur kaldım. 
Ama ben bu kürsüde konuyla saatlerce sizin 
Başkanlığınızda ve başka başkanlıklarda hiç 
konu ile ilgisi olmayan meselelerde saatlerce 
görüşler tartışılmıştır, kimse uyarılmamıştır. 
Ne ise... 

Muhterem arkadaşlar; burada «Genel Ku
rulda bir maddenin diğerinden önce konuşul
masına işaret oyu ile karar verilir», diyor. Şim
di siz çalışıyorsunuz. Burada tatbikatta gös
tereyim : Bir mesele getiriyorsunuz. Zabıt
larda var, bunlar inkâr edilemez. Türkiye'
nin en büyük sorunları olduğunu zannettiği
niz meseleleri getirmişsiniz. Siz getirdiğiniz 
zaman hiç önemli bir konu değil. Peki. Zabıt
ları yle söyleyebilirim. Siz getirdikten iki yıl 
sonra, aynı konu, aynı prosedür içerisinde bu
raya getirilmiştir, bir parti getirmiştir. Siz 
getirmediniz diye iki yıl şi'kâyetlenmiş, daha 
evvel getirilsin diye konuşmalar var. Getirmiş
siniz, görüşülmemiştir. Bir parti getirdi diye, 
bir öncelik önergesi verilir. Oradan bağırmış
sınız ve «Teklifim var» demişsiniz. «Hiç ol
mazsa şu konuda benim önergem de iki yıl 
evvel verdim, birleştirilsin» dersiniz. Oylama 
yapılır, birleştirilmemesine karar verilir. Şimdi 
muhterem arkadaşlar, bu Parlâmentoda çalış^ 
mak, meseleleri getirmek bir suç mudur ? Ben 
size tatbikatıyle göstereyim. Aynı konuda se
nelerce evvel bir konu getiriyorsunuz. Konu 
komisyonda, yahut burada senelerce bekliyor. 
Aynı konu, aynı prosedür içirişinde sizden iki 
yıl sonra getiriliyor ve konu burada öncelikle 
görüşülüyor. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Ne alâkası 
var bununla ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle görü
şülmesine bir meselenin işaret oyu ile karar ve
rilebilir. Bu hiçbir zaman anormal bir şey 
değildir. Ama, meselede biraz evvel önerdiğim 
gibi, parlamenterlerin tek tek çalışma şevk
lerini bu gibi işler kırmaktadır. Ne kadar 
güzel bir kanun teklifi getirirseniz getiriniz. 
35 milyon insanı kapsayan ve 35 milyon in
sanın menfaatine olan, yararlı olan bir mesele 
getiriyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı bir dakikanızı 
rica edeyim. Bu, bir kanun teklifi veya tasa
rısının maddelerinin, bir maddenin diğer mad
deden önce görüşülüp, görüşülmemesine aittir. 
Konunun değil efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Aynı şeyi 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Aynı şey değil beyefendi. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 
Başkanın müteaddit uyarılarına sadakat göste
rerek, sözlerimi bitiriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Değişiklik önergelerine geçiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan

zim ettiği 84 ncü maddenin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
«derim. 

'Saygılarımla. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

«Görüşülen bir madde birçok mesele veya 
fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı 
ayrı oya konmaları 15 üye tarafımdan yazılı 
olarak teklif olunmuşsa gereği yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
84 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki «tek

lif olunmuşsa»/ ibaresinden sonra (veya Baş
kan tarafından tensibolunursa) ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum efendim. 

(İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör'ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 1. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana). — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Efendim, Sa
yın Mustafa Fevzi Güngör tarafından veri
len önergeye Komisyon katılmıştı]'. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum efendim. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
A N A Y A S A K O M I S Y O N U B A Ş K A N I C E V 

D E T AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?. önergeyi 

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

edilmemiştir. Başka önerge yok. 84 ncü mad
deyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

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

97 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Sözlü soruların gündeme alınması. 
Madde 97. — Sözlü sorular, Başkanlık yazı

sının Başbakanlığa sevk tarihinden itibaren 
yedi gün sonra gündeme alınır. 

Başkan, gerekli görürse, bir Bakana ait söz
lü sorular ile birden fazla Bakan tarafından 
cevaplandırılacak sözlü soruları, gündemin al
tıncı kısmı içerisinde bir araya toplayarak sı
rayla görüştürebilir. 

Bir milletvekilinin birden fazla soru önerge
si, başka soru önergeleri varsa aynı birleşimde 
görüşülemez. 

Başbakan veya Bakan soruya gününden ön
ce de cevap verebilir. 

Hükümet bir sözlü veya yazılı sorunun ce
vabını, kamu yararı sebebiyle veya gereken bil
gilerin derlenebilmesi için bir ayı geçmemek 
üzere geciktirebilir. Bu takdirde Meclis Baş
kanlığına bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Müzakere bitmiştir, Komisyon
dan soru sorabilirsiniz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym özdenoğlu, su
alinizi sorunuz efendim. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankana) — Efen
dim, «Bir milletvekilinin birden fazla soru öner
gesi, başEa soru önergeleri varsa...» diye devam 
ediyor. Başka soru önergeleri, o milletvekiline 
ait başka soru önergeleri mi? Ne demek isti
yorlar?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Şimdi bundan mu
ra t ; aynı milletvekilinin iki soru önergesini ay
nı birleşimde görüştürmemek suretiyle diğer 
milletvekillerinin soru önergelerine sıra gelme
sini temindir. Yani bu aynı milletvekili kaste
dilmiştir. Gündemde bir milletvekilinin birden 
fazla soru önergesi varsa ancak bir tanesi gö
rüşülür, sıra diğer milletvekiline gelir şeklin
de.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — O za-
. man «başka soru önergeleri» cümlesi tamamiy-
le haşiv oluyor?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Olabilir. Doğrudur. 
Arkadaşımızın fikrine iştirak ediyorum, o çı
kabilir. 

«Bir milletvekilinin birden fazla soru öner
gesi varsa, aynı birleşimde görüşülemez.» Bu 
şekilde düzeltilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge rica ede
yim, matbu hata olmasın. 

Sayın özdenoğlu, «sırada başka soru öner
gesi yoksa» kaydını da ilâve ederseniz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, onun 
konmasının gereği olduğu kanaatindeyiz. Ya
ni gündemde bir tek milletvekilinin sadece iki 
önergesi varsa görüşülebilecek. Ondan başka 
soru önergeleri varsa aynı şahsın iki önergesi 
bir birleşimde birleşemeyecek mânasmdadır, ar
kadaşlarımız daha güzel bir ifade bulabilirlerse 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bu açıklama ile bilmiyorum 
gaye hâsıl olmadı mı? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu 
cümle çıkacak zaten, gaye hâsıl oluyor.. 

BAŞKAN — Şayet gündemde başka soru 
önergesi yoksa, Sayın özdenoğlu.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — O zaman görüşül
mek imkânı var. Maksat o değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O zaman 
buraya, başka 'milletvekilinin soru önergesi var
sa demek lâzımdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Başka milletvekili
nin soru önergesi varsa aynı birleşimde aynı 
milletvekilinin diğer sorusu görüşülemez.. 

BAŞKAN — Aslında zaten burada bâzı 
önergeler de var, bir okutalım efendim, belki 
ihtiyaç kalmayacaktır. 

Sayın özdenoğlu sizin önerge hakkınızı ka
bul etmiş oluyorum, önergeleri okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 97 nci maddesini aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 

Rize 
Salih Zeki Köseoğht 

Madde 97. — Fıkra 1. Değiştirilmesi : «Söz
lü sorular Başkanlık yazısının Başbakanlığa 
veya aidolduğu bakanlığa sevk tarihinden» 

Sayın Başkanlığa 
97 nci maddenin 3 ncü fıkrasının ikinci sa

tırındaki, «Başka soru önergeleri» sözcükleri
nin metinden çıkarılmasını saygı ile öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

Meclis Başkanlığına 
97 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Ay bar 

«Hükümet bir sözlü yada yazılı sorunun ce
vabını kamu yararı sebebi ya da bilgilerin de
ğerlendirilmesi için de olsa herhalde bir ay 
içinde verir.» 

Sayın Başkanlığa 

97 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen
mesini saygı ile dilerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

«Hükümet üyesi kamu yararı sebebiyle so
ruya isterse gizli oturumda cevap verebilir.» 
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Sayın Başkanlığa 
Teklifin 97 nci maddesinin sonuna son fık

ra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini öne
riyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan. Özgüne r 
«Soru sahibi, iki cevap gününde hazır bu

lunmazsa; izin, hastalık veya görev dışında, 
özü ne olursa olsun, soru düşer. Düşen sözlü 
soru, aynı yasama yılı içinde ancak yazılı soru 
olarak tekrarlanabilir.» 

BAŞKAN — Evet efendim... Sayın özden-
oğlu, önerge verecek misiniz efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun önerge
sini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
97 nci maddenin üçüncü bendindeki «Başka 

soru önergeleri»" deyiminin metinden çıkarılma
sını öneririm. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN —Ferda Güley'in önergeleri ile 
aynı mı oluyor efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aynı 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, başka türlü ifade 
etmişti de ben o bakımdan mutabakata varırsı
nız belki diye düşünmüştüm... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın özdenoğlu, 
bu, tamamen ters manaya geliyor. Şimdi bu 
maddeden maksat... 

BAŞKAN — Efendim, bu müzakere ikiniz 
arasında olabilir, Başkanlıkla ilgisi yok. 

Efendim, başkaca değişiklik önergesi yok, 
işlem yapmak üzere tekrar okutuyorum. 

(Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in ilk öner
gesi ikinci defa okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkanım Sa
yın özdenoğlu'nun önergesi de aynı mahiyette
dir, beraber işlem yapılsa? 

BAŞKAN — Peki efendim Sayın özdenoğ
lu'nun önergesi ile birlikte işleme koyacağız 
onu da okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katıl
mamaktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in fıkra ek
lenmesine ait ikinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, esasen tüzük hükmü de buna âmirdir, 
maddeye sarahat getiriyor. 

BAŞKAN — Komisyonca katılman Sayın 
Ferda Güley'in önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'in önergesine 
komisyon katılmıştır, önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın özgiiner şu anda bir önerge daha 
göndermiş bulunuyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Redakte ma
hiyetindedir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Genel Kurul karan muvacehe
sinde mümkün değil işleme koymuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 109 
neu madde gereğince arkadaşlarımızın «bir mil
letvekilinin birden fazla önergesi varsa ve baş
ka milletvekillerinin ele başka soru önergesi 
gündemde ise aynı Birleşimde görüşülemez şek
linde» tertip hatası olarak düzeltiyoruz. İkinci 
fıkrayı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyon üç tane 
önerge kabul edildi, bunu bir redaksiyon için 
alın bu Birleşimde, ben diğer maddeye geçe
yim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım bu maddenin oyla
masını redaksiyonu takiben yapmak üzere 100 
ncü maddeyi okutuyorum. 

Genel görüşmenin açılması. 
Madde 100. — Genel görüşme açılması, Hü

kümet,, siyasî parti grupları veya en az on mil
letvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle 
istenebilir. Bu istem derhal gelen kâğıtlar liste
sine alınır, Genel Kurula ve Hükümete duyu
rulur. 

Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden 
fazla ise istek sahipleri beşyüz kelimeyi geçme
mek üzere önergenin özetini eklemek zorunda
dırlar. Genel Kurulda bu özet okunur. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel 
Kurul karar verir. Genel Kurulda bu konuda
ki görüşmede Hükümet, siyasî parti grupları 
ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci 
imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibi konuşabilir. Genel Kurul genel gö
rüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama su
retiyle karar verir; 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Buyuru
nuz Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — e ayın Başkan, 
sayın miletvekilleri, bu madde değişikliği1 üze
rinde'temel görüşlerimi kısa zankanda ortaya koy
madan önce bu madde değişikliğinin, dünyada hiç
bir siyasî faaliyet olarak hiçbir Parlâmentosun
da (tezahür etmemiş ve etmeyecek şekilde bir si
yasî hataya 'sehebolduğunu teknik yönden ortaya 
koymak 'istiyorum. 

j Muhterem arkadaşlarım, değiştirilen 100 ncü 
madde ile genel görüşme verme hakkı bundan ön
ce her parlamenterin hakkı iken bu hak şimdi 10 
üyenin imzasına muhtevi bir önerge ya da bir p-ar-

I ti grubunun yetkisine verilmektedir. Hatırımız-
I da olacağı üzere bundan bir süre önce gensoru 

verme yetkisi de aynı şekilde her parlamenterin 
hakkı ve yetkisi içerisinde bulunurken bu hak ve 
yetki o zamanlar yapılan 'bir Anayasa değişikliği 
11 o tek milletvekilinin elinden alınmış parti grup
larına ya da 10 kişilik parlamenterin birlikte 
hareketine bağlanmıştır. Şimdi siz Anayasanın 
•bir denetim hakkını parlamentere verilen bir de
netim .hakkını tele milletvekilinden alıp 10 kişiye 
ya da parti gruplarına evrirken 'bunu bundan bir 
süre önce 'bir Anayasa değişikliği ile tezahür etti
riyorsunuz ve sonuçlandırıyorsunuz. Anayasanın 
aynı denetim unsurları içine giren 88 nci mad
desi içerisine giren yine parlamenterlere verilen 

J bir hakkı ortadan kaldırırken bu defa İçltüzük 
değişikliği ile bunu gerçekleştirmek işitiyorsunuz. 
Şimdi düşününüz arkadaşlar Anayasanın 88 nci 
maddesini okuyorum : «Soru, genel görüşme, Mec
lis araştırması, Meclis soruşturması her iki Mec
lisin yetkilerinden d ir.» Soru, genel görüşme ne
dir?- Anayasanın 88 nci maddesi. Bu 'demek ki, 
her parlamenterin hakkıdır, Anayasada söyleye
ceğiz. Bunu siz her parlamenterin hakkından alıp 
10 kişiye götürürken İçtüzük değişikliği ile yapı
yorsunuz. Oysa Anayasanın 89 neu maddes'.ni 
Okuyorum ve bundan evvelki 89 neu maddeyi 

hatırlarsınız. «Gensoru yetkisi yalnız Millet Mec
lisinindir. Gensoru önergesi bir siyasî parti grubu 
adına veya en az 10 milletvekilinin imzası ile ve
rilir.» Ben Genel Kurulun büyük bir hata İçeri
sine girmesini önlemek için aidimin yettiğince bir 
teknik .meseleyi ortaya koyuyorum. Düşününüz 
şimdi gensoru yetkisini bir kişiden 10 kişiye ya 

• da parti gruplarının eline verinken Anayasa de
ğişikliği ile tezahür ettirmişsiniz ve Anayasa de
ğişikliğine bu ibareyi koymuşsunuz. Üste aynen 
madde 88; «Soru, genel görüşme, Meclis soruş
turması» yani hepinizin hakkı olar teker teker 
yaptığınız tatbikatta hak.JNe diyor? «Her iki Mec
lisin yetkilerindendir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, btn Genel Ku
rulu, Yüce Komisyonu biraz sonra araştırma da 
çünkü aynı prosedüre tabi Olacak, araştırma da 

I bir sonraki maddede böyle 'bu şekilde değiştiril! 
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yor. Genel Kurulu ve Komisyonu bu derece bir 
hatalı tatbikata sevk edebilecek olan açık 'bir hü
küm. Nedir, neden nedir? Temel espriye 'inmiyo
rum, ıbir milletvekilinin elinden bu hakkı alacak
sınız. Yazılı soruyu en katı şekilde sınırlayacak
sınız. Buradan söz söyleme 'hakkını, en katı şe
kilde gruplara verip, 450 kişiden 2 'kişiye Millî 
Piyango gibi, hak vereceksiniz. Arkasından gen
soru isteme hakkını yine elinden alacaksınız. Bu 
nıadde ile genel görüşmeyi 'elinden alacaksınız, 
Bir sonraki maddeyle Meclis Araştırmasını elin
den alacaksınız. Demokrasi, demokrasi diye bağı
rdan 'bir ortamda ve herkesin bir demokrasi [kah
ramanı kesildiği bir zamanda ben, Parlâmento 
içinde parlamenterlerin millî iradeyi tek başına 
yansıtmasına engel oTaoak t e l e s ine katı tedbir
lerin karşısında olduğumu saatlerce konuşarak, 
dünya parlâmentolarından saatlerce örnekler ve-
ı^erek, 'ne kadar yanlış bir tatbikata başlanıldığını 
ve \bu tatbikatın ilerde ne kadar 'büyük siyasî sa
kıncalar doğurabileceğini, hattâ buna oy veren 
çok sayıda insanın ve parti rguplarının, bun
dan önceki tatbikatlarda görüldüğü gibi, bir süre 
sonra 'böylesine bir müeyyide ile iken diler1] de (kar
şıla ştıkları zaman, o eski zamanda verdikleri, bu
günkü verecekleri oyları unutup, bunun ne de
rece şiddetli hürriyet mücadelesi şeklinde bu Par
lâmentonun içinde yapılabileceğini, ileriki gün
lerde, gözümün önüne getirerek düşünüyor ve 
hu maddenin ne kadar hassas ve ne kadar önem
li, teknik ve temel espri yönünden ne kadar bü
yük... 

BAŞKAN — Süreniz döldü Sayın Kargılı, ta
mamlayınız lütfen. 

OELÂL KARGILI (Devamla) —• Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Ne kadar büyük, yanlış uygulamalara yol aça
cağını 'belirtmek istiyorum. 

Değerli • arkadaşlarım, bunun bu maddelerin 
Değiştirilmesinde ister inkâr edin, ister reddedin 
zaMlardadır, hedef olarak şahsım alınmakta
dır ve şahsımın çalışmaları alınır görünmektedir. 
Bana, Sayın Komisyon Sözcüsü, neden bu mad
delerin değiştirildiğini izah edebilirse; eğer beni 
inandırıcı şekilde başka misâller gösterebilirse, 
iben oradan sayın Komisyon sözcüsünün hu de-
ğiştirilere neden teşkil eden önerilerini ve delil
lerini «saygı ile alkışlayacağımı belirtirim. Yüce 
Meclise saygılar sunarım, Ama, hir insanın çalış

maları hedef alınarak bu Parlâmento, dünya siya
sî tarihinde ve Parlâmento çalışmaları içerisinde 
görülmeyecek sakat uygulamalara ve sakat sonuç
lara varılmaya kendisini alet etmemelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurunuz. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, 'muhterem, arkadaşlar; görüşülmekte olan 103 
ncü madde genel görüşmeyle ilgilidir. Eski mad
deye göre bir milleltvekiM arkadaşımız tarafından 
verilen genel görüşme talebi okunuyor ve gündem
de yerini alıyor idi. Bu getirilen yeniliğe göre, 
artık, bundan böyle gruplara 'bir hak tanınıyor ve 
10 milletvekili «bir araya gelmek suretiyle ıbir ge
nel görüşme verdikleri zaman, hu maddeye göre, 
okunacak, ama getirilen bir ileri hükmüle de, ar
kadaşımızın gözünden kaçmış oluyor hu, azamî 
bir hafta içerisinde hu genel görüşme Parlâmento
da mutlaka görüşülecek, Umumi Heyette. 

Ben de dünyanın hiçbir parlâmentosunda hir 
milletvekilinin 5 tane, 10 tane ve sayfalarca ge
nel görüşme talebinde (bulunduğunu tetkik ediyo
rum, Itetkik ettim görmedim; böyle bir Parlâ
mentoda böyle bir parlamentere, bir milletvekili
ne rastlamadım. Ama, aşağı - yukarı 8 seneden 
iberi 'buradayım, hu Parlâmentonun liçinde bir 
milletvekili arkadaşımız '5 tane, 10 tane ve yüzler
ce sayfadan İbaret genel görüşme talebinde hu-
lunaibi'ldi. Bunlar burada okunur, ama devre 
hitiyor, hiçbir zaman bu genel görüşmelere sıra 
gelmiyor. 

Şimdi, bu hüküm, hu şekilde verilen (bir ge
nel görüşme talebinin azamî bir hafta içinde mut
laka bu Parlâmentoda görüşülmesini temin ediyor 
ki, bu ileri bir hükümdür. Onun için eskisine 
nazaran hir kısıtlama getirmiyor; bilâkis, verile
cek olan genel ögrüşmelerln daha ciddî, daha 
olumlu, daha tutarlı ol'malarmı sağlayacak hir 
hükümdür. Hiçbir zaman da gündemin sayfala
rında kalmayacaktır. Devremiz bitiyor verilen 
genel görüşmelere hâlâ 'sıra gelecek, ama hiç ol
mazsa hu hükümle, bir hafta içerisinde bu genel 
görüşmeye imlkân tanınıyor. O hakımdan yerinde 
ıbir hükümdür ve hiçbir zaman diğer arkadaşları
mızın söylediği gibi, bu Parlâmento, 'bir kişinin 
söz hakkını, genel görüşme hakkını elden tadacak 
kadar küçük hesaplar içine girecek bir Parlâmen
to değildir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akova, 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALI (Adana) — Komisyon adına 'bir 
açıklama yapayım müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Çağırmış bulundum efendim; 
Sayın Akavo'dan sonra söz vereyim efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 1969 seçimlerinden sonra, 
zamanımıza kadar, Yüce Meclisimizde gerek 
gensoru ve gerekse genel görüşme hakkında ya
pılan istemler, istekler hepimizin malûmudur, 
Bu vesile ile İçtüzüğün değiştirilmesiyle ilgili, 
müzakeresini yaptığımız yeni İçtüzüğün yürür
lüğü, tahmin ediyorum bizden sonraki parlâ
mento için olacaktır; bizden sonra seçim yapı
lacak ve gelecek Yüce Meclis üyelerine ait ola
cağı için, sayın arkadaşımızın neden bu kadar 
endişe ettiğini ve İçtüzük değişikliğinin kendisi
ne inhisar ettirildiği iddiasını bir türlü anlıya-
madım. Birincisi bu. 

İkincisi, çok değerli arkadaşlarım, demokra
sinin tenkil edilmesi bir şahsın konuşup konuş-
mamasıyle ifade edilemez. Bu madde de 3 unsur 
kabul edilmiştir. Birincisi, icra organı olarak 
Hükümet genel görüşmeyi istiyebilir; hüküm 
var. İkincisi, Yüce Mecliste grupları olan parti
ler istiyebiliyor, gruplar istiyebiliyor ve genel 
görüşme neyi gerektiriyorsa metnini, yazısını. 
isteğini Yüce Meclise veriyor ve Genel Kurulda 
görüşülüyor. Üçüncüsü, şu anda yaşadığımız gi
bi, gördüğümüz gibi, bağımsızlar çoğunlukta 
olabilirler; 30 kişi, 20 kişi, 40 kişi. Bağımsız olan 
arkadaşlarımız da böyle bir istekte bulunurlar
sa, 10 kişi bir araya gelmek suretiyle genel gö
rüşmeyi isteyebilirler. 

Bu durumlar karşısında Yüce Meclisin çalı
şabilmesi, memleket ve millet menfaatine olan, 
yararlı olan kanunları çıkarabilmesi için fazla 
söz, kelime ve cümlelere yer verilmemek şartıy-
le getirilen madde, kanaatimce yerindedir ve çı
karılması gerekir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, saym arkadaşlarım; genel görüşme açılma
sını kısıtlıyor gibi görünen bu madde aslında, 
genel görüşmeyi biraz evvel konuşan arkadaşı
ma yeni ilaveler yapmakla yetineceğim - kısıtla
mıyor, daha büyük bir imkân getiriyor, bu ka
nıdayız. 

Arkadaşlar ne var? Üzerinde münakaşa edi
len cihet şu; neden bir milletvekili bu olanağa 
sahip iken bunu 10'a çıkardınız? Bir genel gö
rüşme haklılık ağırlığınca 10 milletvekilini de
ğil, etrafında 100 milletvekilini birden bulur. Bir 
genel görüşme önergesi, önerge sahibi bir kişi
den gayri başka imza bulamıyor ise, esasen Yü
ce Kurulda da iltifat görmeyecek demektir. 

Arkadaşlarım, «Dünyanın neresinde görül
müş bu» diyor bir saym arkadaşım. Dünyanın 
birçok yerinden misaller alarak Yüce Meclise 
niyabeten komisyonda görev yaptık ve o misal
lerden esinlenerek bu maddeyi tedvin etmeye 
çalışıyoruz. 

Şimdi Yüce Kurulda 10 tane imzayı daha 
başlangıçta bulamayan bir genel görüşme öner
gesi, Yüce Kurulda zaten müzakeresi gereksiz 
bir önergedir. Haklılığı ağırlığınca o önerge el
den ele dolaştırılarak haklı ise yüzlerce imzayı 
yanında bulabilir. Arkadaşlarım, bu sebeple mad 
denin bu gerekçeyle reddinin karşısına çıkmak 
gereksizdir. 

Neden üzerinde sık sık duruyoruz, partilere 
bu imkân veriliyor? 

Arkadaşlarım, Türkiye partilere dayalı bir 
siyasî rejim içerisindedir. Partiler demokrasisi 
diyoruz. Demokratik parlamenter rejimden ya
na mıyız? Yanayız; ama lâfta olmaz bu. Demok
ratik parlamenter rejimde şüphesiz parlâmento 
içerisinde partiler rahat çalışacaktır. Partilerin 
çalışmasını engelleyen bir rejimden yana ola
mayız arkadaşlarım. 

İstismar edilir mi genel görüşme önergele
ri?.. Bu dönemde olmamıştır da bundan sonra 
olur, bu dönemde olmamıştır da bundan evvel 
olmuştur. Genel görüşme önergesi iddiasıyla şu 
Yüce Parlâmento dün değil, bugün değilse, ya
rın sebepsiz işgal edilebilir, önerge haklı ise 10 
imzayı bulmak değil, yüzlerce imzayı bulmak 
kolaydır. Bu, endişeyi mucip bir hal değildir. 
Ancak arkadaşımın dediği gibi, çok kısa süre 
içerisinde görüşme imkânını getiren bir madde. 

Buna iltifat buyurulması her halde yararlı 
olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin müza
keresinin bitimine kadar müzakerelerin devamı
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Kargılı. 
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CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Benden sonra söz alan arkadaşlarımın her 
halde dikkatinden kaçtı. Çünkü birinci konuş
mamda üzerinde hassasiyetle durduğum ve te
mel espri ve tatbikat olarak Anayasaya tama
men aykırı bir uygulama önünüze sürülmüş bu
lunuyor. Madem ki. bu husus bir İçtüzük deği
şikliği ile getirilecekti de Genel Kurul neden 
daha önce genel görüşme önergesi verme hak
kını bir milletvekilinden alıp 10 milletvekiline 
veya siyasî parti gruplarına vermeyi Anayasa 
değişikliği ile tezahür ettirdi? 

Bu husus üzerinde kimse bir fikir serdetme-
di. Ben bu yönden büyük bir yanlışlığın içinde 
olduğunuzu belirtmek istiyorum. Eğer böyle bir 
uygulama tezahür ederse çok büyük bir yanlış
lık olur; bunu ortaya koyuyorum. 

İkinci husus; Anayasanın temel esprisine ay
kırıdır. Çünkü bir parlamenterin söz hakkı 
önemlidir, demokratik rejimde parlamenterin 
faaliyeti önemlidir, grupların değil. Anayasa, 
içtiğimiz and... Demokrasilerde parlamenterin 
millî hizmetteki görüşlerinin kısıtlanmaması mü
himdir. Millî irade diye bağırıyoruz, demokrasi 
diye bağırıyoruz, herkes konuşsun diyoruz. Ha
tırlarsınız; Başkanvekillerinin şu veya bu şekil
de oylamaya katılacağı konusu burada saatlerce 
tartışmalara sebep oldu. Burada Başkanvekille
rinin oylamaya katılmamasının demokrasiyi tah
dit edeceği söylendi. Millî irade diyoruz; ama 
burada bir parlamenter olarak tek başımıza faa
liyet yapma olanağımızı elimizden alıyorsunuz. 
Millî irade bu hale getirilemez. 

I/eğerli arkadaşlarım, burada bir sayın ar
kadaşım şöyle dedi : «Efendim, genel görüşme 
önergesi eğer haklı ise bir kişi tarafından ha
zırlamış olsa bile yüzlerce imza bulur». 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tatbikatçıla
rı teknik olarak bilirler; bir kanun teklifine 
150 - 200 kişi imza kor; ama tatbikatta falan ve 
200 arkadaşı denir. Niye diğerlerinin isimlerini 
yazmaz? Ben bunun tamamen karşısındayım. 
Ben gece - gündüz hazırlanacağım bir arkada
şım o kanun teklifine imza atacak ve aynı hak
ka sahip olacak. Ben buna karşıyım. Ben karşı 
olduğum gibi, uygulama da buna karşı. 

Getirdiğim meselelerin, sonra başkaları tara
fından getirilip Genel Kurulca nasıl tasvip gör

düğüne dair 30 - 40 tane misâl verebilirim. Ma
dem ki meseleler bir tek parlamenter tarafın
dan getirilse bile yüzlerce taraftar bulabilirmiş 
buna dair size bir misâl vermek istiyorum. Dün 
Resmî Gazetede yayınlanan, işçilerin erlikte ge
çen sürelerinin sigortalı sayılmasına dair kanun 
teklifi tarafımdan 1970 yılında Meclise verilmiş
ti. Çalışma Komisyonuna gitmiş, Maliye Komis
yonuna gitmiş, her iki komisyonda da reddedil
miş, sonradan bir geçici komisyon kurulmuş, ge
çici komisyonda, Çalışma ve Maliye Komisyon
larında benim teklifime ret oyu veren sayın par
lamenterler de üye idi ve bu sayın parlamen
terler 2,5 yıl sonra bu konuda getirilen bir ka
nun teklifine olumlu oy vermişler ve bildiğiniz 
gibi, benim kanun teklifim komisyonda birleşti
rilmesi gerekirken birleştirilmemiş halen Plân 
Komisyonunda bekliyor, diğer teklif kanunlaş
mış. İşte size bütün delilleriyle bir misâl. 

Arkadaşlarım, bir üye tarafından bu Yüce 
Parlâmentoya bir kanun teklifi veriliyor, bu 
teklif iki komisyonda reddediliyor, o teklifi ve
ren üyeden 2,5 yıl sonra buraya aynı konuda 
bir teklif getiriliyor, bir geçici komisyon kuru
luyor oysa benim teklifim komisyonlarda bek
liyor... 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. Lütfen 
tamamlayınız. 

CELÂL KAGILI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Ben bu konuda saatlerce konuşmak isterim. 
Sayın Başkanın uyarısına teşekkür ederim. Bu
rada bana karşı iddia edilen hiçbir şeyin tutar
lı olmayacağını delilleriyle ortaya koyarım. Bu 
değişiklik maddesinin Komisyon tarafından ge
ri alınmasında sayısız yararlar olabileceğini 
önererek Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerindeki değişiklik önergelerine geçiyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
temiştim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Affedersiniz Sayın özdenoğlu, 
buyurunuz. Kaydetmemişim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gönül arzu ederdi ki, bu kadar önemli mad
delerin görüşüldüğü sırada Meclisin hiç olmaz
sa yarısı burada bulunsaydı. Son derece önemli 
maddeleri büyük bir ilgisizlik içinde takip edi-
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yoruz. Bundan üzüntü duymamak imkânı yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında 100 neü mad
de ile getirilmekte olan genel görüşmenin, 10 
milletvekilinin önerisiyle ve siyasî parti grup
ları tarafından getirilmesi görüşüne şahsen kar
şıyım. Neden karşıyım? Çünkü milletvekilinin 
hareket kabiliyeti, insiyatifi azaltılmış oluyor. 

Bir hedefte zannediyorum birleşemiyoruz. 
Muhtelif yönlerde de duygusallık içerisine giri
yoruz. Ya hep ben diyoruz ve diğer hiçbir mil
letvekiline hayat hakkı, başarı hakkı tanımıyo
ruz ya da milletvekilini gerçekten siyasî parti 
gruplarının hâkimiyeti altında güçsüz hale ge
tiriyoruz. İkisine de hakkımız yok. 

Hayatımda bir şeye bütün gönlümle inan-
mışımdır : Millet iradesine dayanıp gelmiş olan, 
(seçim sistemini eleştirebiliriz. Seçim sistemini 
gerçekten millet iradesine yüzde yüz mutabık 
hale getirmemiz elbette şarttır; ama bugünkü 
seçim sistemi esasına göre millî iradeyi, milleti 
temsil ettiğimize göre, şüphesiz) milletvekilini 
de en güçlü bir varlık olarak, bir ağırlık olarak 
kabul etmeye mecburuz. 

öyle ise, hiçbir kuvvet, hiçbir hüküm bura
da milletvekilinin kendi iradesiyle, serbest ira
desiyle bir başka mebusun iradesiyle irtibat 
kurmaksızm genel görüşme isteminde bulunma
sında engelliyememelidir. 

Binaenaleyh, prensipte kesinlikle milletveki
linin iradesine iştiraki sağlayacak, iştiraki zo
runlu kılacak her hükmün karşısındayım. 

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk tari
hinde büyük başarılar kazanmış, kendi irade
siyle, gücüyle koskoca bir millî Kurtuluş Sava
şını kazanmış bir Meclistir. Neden? Milletve
kili tam serbest iradesiyle hareket eden bir Mec
lisin içinde bulunuyor idi. Neden? Bir mebus -
o zamanın tabiriyle - düşündüğünü açıkça, tam 
bir fikir özgürlüğü içerisinde konuşabilen in
sandı. O itibarla da büyük itibarı vardı, Türk 
tarihinde gelmiş geçmiş belki bütün dönemle
rin üstünde bir itibar sağlamış bir Meclistir. 

Değerli milletvekilleri, bunu söylemekteki 
maksadım şudur; milletvekilini kişiliği ile, fi
kirleriyle, iradesiyle hiçbir güce bağlamaya hak
kımız yoktur, hiçbir suretle onun iradesi üze
rine ipotek koymak hakkımız yoktur. 

öyle ise, 10 mebusun imzasıyla verilsin, gru
ba maledilsin görüşünü ben de paylaşmıyorum. 

Yalnız, maddede olumlu bir hüküm vardır, onu 
da işaret etmek benim vicdan borcumdur. 

Değerli arkadaşlarım, 100 ncü maddenin 2 
nci bendiyle getirilmiş olan bir hüküm Türki
ye'nin gerçeğine, Millet Meclisimizin daha ve
rimli şekilde çalışmasını sağlayacak olan bir 
hükümdür. Bunu olumlu şekilde değerlendirdi
ğimi arz etmek isterim. 

2 nci bende göre, verilen bir genel görüşme 
önergesinin metni 500 kelimeden fazla ise, bu
nun bir özetini önerge sahibi eklemek zorunda
dır ve Genel Kurulda bu özet okunacak. Bu çok 
yerindedir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, süreniz dol
du efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi 
bağlıyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclislerde lüzum
lu lüzumsuz engellemeleri görmüş, yaşamışız
dır. Gerçekten milletin bir konunun Meclisler
den hızla ıçıkarılmasmı beklediği zamanlarda 
çok lüzumsuz ve çok kasıtlı birtakım engelle
melerin Millet Meclisinin çalışmasını engelledi
ğini görmüşüzdür, bu bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, buna hakkımız yok
tur. Bir yandan fakir, fukara milletin 1 kuruşu 
üzerinde hassasiyetle dururuz, öte yandan Mil
let Meclisinin 1, 2 milyon liraya malolan celse
lerini hava ile ve neticesiz birtakım kavgalar
la, engellemelerle geçiririz, buna hakkımız yok
tur. 

2 nci bent, milletin Millet Meclisinden iş 
beklediği verimli şekilde çalışmasını sağlama 
yolunda atılmış ciddî ve isabetli bir adımdır. 
Bu itibarla da maddenin bu şekliyle, şu hük
müyle olumlu olduğunu bir kez daha işaret 
eder, arz ettiğim gibi ilk bentteki temel görüşe 
aykırı düşündüğümü, fakat, 2 nci bentle geti
rilmiş olan olumlu hükme de katıldığımı arz 
eder, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kazova, 
buyurun. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

100 ncü maddede gensoru, Meclis araştırma
sı hakkında arkadaşların arz ettiği gibi, grup
lar namına veyahut'ta gruplar haricinde 10 ki
şinin imzasıyla bir önerge verilir deniliyor. 

Arkadaşını, 10 kişinin imzası ile gensoru 
önergesinin verilmesini bir inlhisar zihniyeti gi-
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bi belirtmek istedi, yani Meclisin şahsa hürmeti 
yok şe'klinde veya bir seçimle gelen bir arka
daşa burada söz hakkı vermemek, tanımamak 
mânasına getirdi. Arkadaşım haklı. Bu Mecliste 
bir kaç tane bağımisız milletvekili olsa haklı
dır, ama hu Mecliste bugün en aşağı 40'dan da
ha fazla bağımsız milletvekili arkadaşlarımız 
vardır. Bu arkadaşlar bir araya gelir ve iste
dikleri konuda bir .gensoru önergesi hazırlayıp 
10 imza ile Başkanlığa verip, arzularını fikir
lerini burada te'barüz ettirebilirler. 

Bir kişi; ille istediğim şekilde, istediğim ko
nuyu .gensoru önergesiyle getireceğim derse, 
işte o şahıs burada 450 milletvekiline tahak
küm vaziyeti göstermiş olur. 

Arkadaşlar, görüyoruz, hugün sözlü soru 
mevzuunda zannedersem Başkanlığa verilen 50 
tane soru önergeisinden 45 - 48 tanesi bir şah
sa '.mahsus. Öyle oluyor ki, aklına geleni genso
ru olarak veriyor, ,sözlü soru olarak hattâ rü
yasında gördüğünü bile buraya sözlü soru olarak 
getiriyor. Bu şekilde bu Meclis çalışmaz, böyle
likle engelleme yapılmış olur. Eğer bu Meclisi 
çalıştıracaıksak, hu milletin fakir halkın der

dine derman olacaksak bu çatı altında, işte o 
toir şahıs kadar mutlaka bir parti grubu da on
dan daha iyi görüşebilir ve ondan daha iyi gö
rüşü vardır. 

Bir .milletvekili tarafından hazırlanan öner
ge hakikaten haklı olarak hazırlanmışla 10 ki
şi de bulur, 20 kişi de bulur, daha fazla da 
hulalbilir. 

Bu madde çok yerindedir ve Komisyon bu 
maddeyi iyi düzenlemiştir. Maddenin aynen ka
bulünü hassaten rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN .—• Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye yok
tur. Bundan sonra önergeler üzerindeki işlem
lere .geçmemiz gerekiyor, ancak önerge sahiple
rinden bâzı arkadaşlarımız şu anda burada ha
zır bulunmamaktadırlar. Müsaade ederseniz gı
yaplarında aldığımız uzatma kararı ile bunlar 
üzerinde işlem yapmamayı 'düşünüyorum. 

Bu sebeple redaksiyonu yapılan 97 nci mad
denin oylamasını da aynı mülâhazalarla ertele
yerek, 13 Şubat 1973 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanıma saati : 19,50 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde etlenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı' Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fionu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri .kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (& Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 .1972 
ve 1.11.1972) 

l2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
îmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 

raporu (2/706) (S. ıSayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve An'kara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MıEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

4. — Cumhuriyet iSenatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş-
'kanlığı tezkeresi ve 'Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. 
Senatosu: 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 
2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 . 12 .1969, 
16 . 9 .1972 ve 1.12 .1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek: Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı arkada) 



ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitini 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu-
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek: Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihleri : 23.8.1971, 29.11.1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 

MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 0 \ / Q 0 H C İ ö R 

C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /65; 

C. Senatosu : 2 /273) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/65 
Karar No. : 192 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi.) 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (2 ve 2'ye 1 nci ek) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkü 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
İV. Mente§e 

Eskişehir 
/ . Angı 

içel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 

Samsun 
H. Özalp 

11 ^ M f c M 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
İV. Atlı 

Eskişehir 
8. Öztürk 

izmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve 
vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

1/365 C. Senatosu : 1/88) 

(C. Senatosu İS. Sayısı : 114) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 630-1/88 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 6 . 1972 gün ve 2171 sayılı yazınız : 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 

1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının, Mil
let Meclisince ikabül olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 7 . 1972 tarihli 74 
ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işarı oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 4 . 1 . 1973 

Esas No. : 1/365 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunda değiştirilen başlık ve 1 nci maddesi 
(benimsenmiş, kaldırılan ikinci madde benimsenmiş ve buna göre değişen madde numaraları da benim
senmiştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

İstanbul 
N. Eroğan 

Konya 
T. Y. öztuna 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Uşak 

F. Uğrasızoğlu 

Çorum 
K. Demirer 

İzmir 
M. Akan 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
II. B. Albayrak 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
0. Oğuz 

Kocaeli 
S. Yahşi 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
İ. Kapısız 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417'ye 2 ııci ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkili
ne ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temmuz 1951 ta
rihli ve 5805 sayılı Kanunun 
2, 3 ve 4 ncü maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kurul; 4'ü 
tabiî üye ve geri kalan 13'ü de 
seçilmek suretiyle gelmiş 17 
kişiden ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski 

Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürü, imar ve iskân Bakanlığı 
Plânlama ve imar Genel Mü
dürü ile Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Turizm Genel Mü
dürü bu Kurulun tabiî üyesi
dir. 

Va3aflar Genel Müdürlü
ğünce, Mil î Eğitim Bakanlı
ğınca, imar ve iskân Bakanlı
ğınca ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca seçilecek birer 
üye, 

Tabiî üyelerle yukarda be
lirtilen Genel Müdürlükçe ve 
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C. Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşki
line ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 1 
nci fıkrası (K) bendinde deği
şiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Esesler ve Antılar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temmuz 1951 ta
rih ve 5805 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin birinci fıkrası 
(K) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«K) Kültür Müsteşarı, Va
kıflar Genel Müdürü, Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürü, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Turizm Genel Müdürü, 
imar ve iskân Bakanlığı Plân
lama ve imar Genel Müdürü 
bu kurulun tabiî üyesidirler. 

Millî Eğitim Komisyonu 
tavsiyeleri 

Gayrimenkul Eski ve Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu teş-
Jcüiue ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrası (K) bendinde de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen mad
de beai!İ!msenmiştdx. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417'ye 2 nci ek) 
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(Millet Meclisin kabul 
ettiği (metin) 

bakanlıklarca seçilen üyelerin, 
üniversitelerce gösterilecek 
adaylar arasından seçecekleri 
6 üye, 

Ve yukarda gösterilen 14 
üye tarafından ayrıca seçilecek 
3 üye Kurulun diğer üyelerini 
teşkil ederler. 

Kurala seçilmek suretiyle gi
recek üyelerin yüksek tahsilli 
olmaları, arkeoloji, tarih, sa
nat tarihi, mimarlık, şehircilik 
ve turizm sahalarının birinde 
veya birkaçında temayüz et
miş ve bu sahalarda etütler ya
parak eser vermiş kimseler 
arasından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce ve adı geçen bakanlıklarca 
seçjilecek üyelerin bu kuruluş
larda ^görevli olmaları gerek
mez. 

Üniversitelerce gösterilecek 
adayların ise, her birinin yu
karda belirtilen ayrı bir sa
nat dalmda ve istenilen vasıf
ları haiz olması ve her halde 
aday gösterildiği üniversitenin 
öğretim kadrosunda görevli 
bulunması lâzımdır. Bu sı
fatlan sona eren, her ne se
beple olursa olsun üniversite
den ayrılan veya emekli olan
ların üyelik sıfatları da düşer. 
Üniversiteler, her sanat dalın
dan ancak bir aday seçebilir
ler. Bulamadıkları dallarda 
aday göstermek mecburiyetleri 
yoktur. 

Kurulca seçilecek 3 üye, lü
zumlu görülen sanat dalların
daki boşlukları doldurmak 
üzere seçilirler. 

Madde 3. — Tabiî üyelerin, 
yukarda belirtilen asıl memu
riyetleri devamınca Kurul üye
likleri de devam eder. 

C. Senatosunun kabul 
ettiği (metin) 

Eğitim Komisyonu 
tavsiyeleri) 

Millet Mıeelisi ;S. Sayısı : 417'ye 2 nci ek) 
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(Millet Meclisin kabul 
ettiği metin) 

Diğer üyeler 5 yıl içtin seçi
lirler. Süresi dolan bffir üyenin 
tekrar seçilmesi mümkündür. 

Tabiî üyeler dışındaki üye
lerden çalışmalara faydalı ola
madıklarına kanaat getirilen 
veya Kurul çalışmalarının cid
diyetle bağdaşmayan davranış
ları tespit olunanların üyelik 
sıfatları, haklarında işlem ya
pılanlar dışında kalan üyele
rin en az 2/3 'nin bu yolda ka
rar vermesi halinde, Kurulca 
kaldırılabilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğin
den çıkarılan, ölen, istifa eden, 
mazeretsiz olarak üst üste 3 
toplantıya veya aynı takvim 
yılı içerisinde 6 toplantıya ka
tılmayan üyelerin yerine 2 nci 
maddede belirtilen usule göre 
yenlileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi arala
rında, oy çokluğu ile bir baş
kan ve bir başkanvekilıi seçer
ler. 

Kurul, salt çoğunlukla top
lanır ve toplantıya katılan 
üyelerin en az üçte ikisinin 
oylarıyle karar verir. 

Kurul çalışmaları genel ola
rak Anakara'da Mîllî Eğitim 
Bakanlığınca belitralen yerde 
yapılır. Ancak, eserin bulun
duğu veya diğer bir yerde 
toplantı yapılması gerekli gö
rüldüğünde, bu husus adı ge
çen Bakanlığın iznine bağlıdır. 
Bu takdirde toplantı yeri ve 
gündemi bütün üyelere en az 
bir hafta önce yazı ile bildiri
lir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre 
yapılacak aday tespitleri, 
üye seçimleri, aday ve 
üyelerde aranacak diğer va
sıflar ile toplantılar, alınacak 

C. Senatosunun kabul 
ettiği (metin) 

(Millî Eğitim Komisyonu 
tavsiyeleri) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417'ye 2 nci ek) 



(Millet Meclisin kabul 
ettiği «netin) 

kararlar ve bu kararların uy
gulamaya intikalini gösteren 
esaslar ve uygulama ile ilgili 
Idiğer hususlar, bu kanunun 
yayımını takibeden 3 ay için
de Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, imar ve iskân Bakanlı
ğının ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının görüşleri alına
rak, Milî Eğitim Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

Kurul da kendi bünyesi için
de işlerini düzenlemek ve bu
nu yukarda belirtilen yönetme
liğe aykırı olmamak şartıyle 
bir tç Hizmet Yönetmeliğine 
bağlamak yetkisine sahiptir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2 Tem
muz 1961 tarihli ve 5805 sayı
lı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü mad
delerinde bu kanunla yapılan 
değişikliklere $öre Gayrimen
kul Es'ki Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu yeniden teşkil 
olunur ve Millî Eğitim Bakan
lığının daveti üzerine, bu ka
nunun yayımından altı ay son
raki ilk Pazartesi günü birinci 
toplantısını yapar. 

Mevcut Kurulun görevi bu 
tarihte sona erer. 

C. Senatosunun kabul 
ettiği inıetin) 

MADDE 3. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

î Eğitim Komisyonu 
tavsiyeleri) 

MADDE 2. — Millet Mecli* 
since kabul edilen 3 ncü mad
de 2 ncl madde olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de 3 ncü madde olarak kabul 
edilmiştiir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen mad
de benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen mad
de benimsenmiştir. 

»&<i 
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