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I. GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli, La-
hor'da yapılan İslâm Zirve Konferansı hak
kında gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Muğla Milletvekili Ünat Demir'in, or
man - orman idareleri ve vatandaş ilişkileri ve 
palamut meşesi kesimi hakkmdalki gündem 
dışı konuşmasına Orman Balkanı Ahmet Şener 
oövap verdi. 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım da, 
Doğu - Anadolu bölgesindeki yeım kıtlığı, hay
van ticareti ve .alııuması geııekeın tedbirler ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karıma Komis
yonunda açıik bulunan (bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı aınlaşıldığındaın; 

7 . 3 . 1974 Perşemibe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16',00'da son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
B aşkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Boğan Avşargit 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskiyi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 3 .1974 Perşleimte 

Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv vıe 

3 arkadaşının, Akdeniz Üniversitesi kamun tek
lifi (2/128) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

2. •— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
3 arkadaşının, Ankara Üniversitesine bağlı An
talya Tıp Fakültesi kanun teklifi (2/129) 
(Millî Eğitim ve Plân koımisyanlarına) 

3. — Kırşehir Milletvekili Meımduh Erde-
mir'in, Boztepe adı ile bir ilçe kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/130) (İçilişleri Ko
misyonuna) 

Tezkere 
4. — Açılk bulunan Anayasa MahJkıeımesi 

2 asıl ve 1 yedek üyeliği için yapılacak seçime 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/173) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
5. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Aakerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vununa Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) (Gündeme) 

Sözlü soru 
6. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

Yazılı sorular 
7. — İçel Milletvekilli Süleyman Şimşek'in, 

İçel çevresi su ve sulaıma ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/72) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlumun Belçika Konsolosluğu dokto
runa ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/73) 

.—.• *m>*« 
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BİRİNCİ OTURUM 

AçümaiSaatd': 15,00 

BAŞKAN : IBaşkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ*: Tufan Boğan Av§argiH (Kaytseri), Mdhdi Köşküm (Kastamonu 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin isimlerinin yazılı ol
duğu plâka üzerindeki beyaz düğmelere basma
larını rica ediyorum efendim. 

>(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğuniluğumuz vardır, 

çalışmalarımıza başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA «SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. ı— Hatay \Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Ha
tay'da açılması gereken iütün piyasasının gecik
mesinin sakıncaları \hakkmda gündem dı§ı Idemeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz, Hatay'da açıl
ması gereken tütün piyasası konusunda gün
dem dışı söz istiyorsunuz. Beş dakikayı aşma
mak üzere buyurunuz efendim. 

ALt YILMAZ (Hatay) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Hatay'da tütün piyasasının açılmasının ge
cikmesi dolayısıyle maruzatta bulunmak üzere 
(huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her sene güzel vatanı
mızın aziz parçası Hatay'ımızda tütün piyasası 
şimdiye kadar çoktan açılmış ve mubayaaya baş
lanmış olundu. Bu sene piyasa bugüne kadar 
açılmadığı gibi, nezaman ve naniği gün açılacağı 
da maalesef açıklanmamıştır. 

Hatay'ın en fakir bölgeleri; Yayladağı, Altı
nözü, Antakya merkez - dağ köyleri ile İskende
run'un dağ köylerinde tütün yetiştirilir. Ge
nellikle «1» tondan fazla yetiştirenlerin sayısı 
çoik azdır ve tek geçim kaynakları da, arz etti
ğim ,gibi tütündür. 

Aşağı yukarı 12 aydır bekleyen yoksul tü
tün müstahsilimiz daha ne zamana kadar bek
leyecektir? 

Bayın milletvekilleri, bu konuyu huzurunuz
da dile getirirken, Sayın Balkandan en kısa za
manda cevap beklediğimi bilhassa belirtmek is
terim. Hatay'ımızın bu fakir bölgelerindeki yok
sul vatandaş daha fazla sıkıntı ve ıztırap içe
risinde bekletilmemeli, biran evvel piyasa açıl
malı ve mubayaa da 1 - 2 hafta içerisinde biti
rilmelidir. 

Üzerinde hassasiyetle durmak istediğim di
ğer bir önemli husus da baş fiyat meselesidir. 
Değerlli arkadaşlarım, tütün için tatmin edici bir 
Ibaş fiyat konuluyor, bundan sadece birkaç kişi 
faydalanıyor. Sözde baş fiyat konuluyor (şu-ka
dar konulmuş, bu kadar konulmuş), ama bundan 
faydalanan kaç kişidir? 

Bu itibarla baş fiyat değil, tavan fiyat yeri
ne taban fiyat konulması lâzım ve zaruridir. Bü
tün mahsullerimizde olduğu gibi ,tütüne de ta
ban fiyat konulmalıdır. O zaman tütün ekicisinin 
yüzü gerçekten gülecek ve ekici emeğinin kar
şılığını da almış olacaktır. 

Hatay'da tütün piyasasının biran evvel açıl
masını /vatandaşı tatmin edici şartlarla açıl
masını ve mubayaanın da süratle bitirilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasını ilgili Bakandan 
bekler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar), 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yılmaz. 
2. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 

Güney - iDoğu Anadolu bölgesindeki ıfosfat yatak
ları {hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Saym Nu
rettin Yılmaz, Türkiye fosfat yatakları konusun
da gündem dışı söz istemiş bulunmaktadır. 

Beş dakikayı aşmamak üzere, buyurun Saym 
Yılmaz. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Saym 
Başlkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Nüfusun yüzde 70'i tarımsal alandan geçi
mini sağlayan ve bir tarım ülkesi olan Türkiye' 
mizde, toprağa hayat veren, onun can damarını 
ve kanını teşkil eden gübre için milyarlarca li
ranın dış ülkelere ödendiği bilinen bir gerçek
tir. Toprağın verimini ve dolayısıyle millî geliri
mizi kat kat artıran ve gübre sanayiinin hammad
desini teşkil eden Güney - Doğu'daki fosfat ya
taklarına siyasal iktidarların yıllardır seyirci 
kalmaları ve bunları birkaç kişinin menfaatine 
terk etmelerini olumlu karşılayamadığımdan, ge
rekli âcil tedbbirlerin alınması için gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. 

Güney - Doğu'da ve özellikle Mardin - Mazı
dağı ve yöresinde 4 500 kilometre karelik alan
da fosfat yatakları kendisine el atacak siyasal 
iktidarları bekliyor. Bu anakadar el atılmayan 
yeraltı servetine Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Ba
kanlığınca el atılmasını istiyoruz. 300 milyon 
tonu aşkın bu fosfat yataklarına, hu millî ser
vetimize maalesef, şu. anda Jeolog Necip Tolon 
(halen sahip çıkmaktadır. 

ıDr. Necip Tolon'un millî kaynaklarımıza sa
hip çıkışı hikâyesi gerçekten çok ilginçtir. Hikâ
yeyi vaktin darlığı nedeniyle ayrmtısıyle anla
tacak değilim. 

27 Mayıs hükümetlerinin yoğun bir şekilde 
maden arama işine giriştikleri devirde, fosfat 
arama işini Maden Yardım Komisyonu yürüt
mekteydi. Bütün masraflar Devletçe ödenmek 
üzere Amerika Birleşik Devletlerinden getirti
len uzman Valsh ve Shelton ile Dr. Necip Tolon' 
dan oluşan uzman heyeti, 1962 yılında Maızıdağ' 
da aramalara girişirler. Arama sonunda zengin 
fosfat yatakları bulunur. Ancak, yürürlükteki 
yasa gereğince, bir hükmî şahsiyeti olmayan Ma
den Yardım Komisyonunun kendi adına ruhsat
name alması ve maden alanını kapsatması müm-

i kün omladığmdan, başka kuruluş veya şahısla
rın -buralarda arama yapmalarını önlemek için 
Dr. Tolon, ruhsatı, çeşitli taktikler sonunda ken
di adına yaptırmaya muvaffak olur. 

Basınımızın ısrarlı ikazları üzerine geçmiş ik
tidarlar her ne kadar harekete gelmişlerse de, 
ne yazık ki, Devletin imkânlarını bir kişinin elin
den alamamışlardır. Şu anda da, Devletin mil
yarlar sarf edip (bulduğu fosfatlara, maalesef, 
arama sırasında bir ücret karşılığında çalışan 
Jeolog Necip Tolon sahip çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarını, Türkiye'nin dış ülke
lere, fosfat ithalâtı için ödediği para azımsana-
cak derecede değildir. 1966 yılında 9,5 milyon 
dolar, 1967 yılında 20 milyon dolar, 1968 yılın
da yarım milyar lira, 1972 yılında ise 1 mil
yar lira ödenmiştir. Planlama Teşkilâtının ver
diği bilgiye göre, 10 yıl sonra Türkiye fosfat 
ithalâtı için 5 milyar lira dış ülkelere ödemek 
zorunda kalacaktır. 

Saym arkadaşlarım, .komşu ülkelere göre top
rağında en az fosfat kullanılan ülke Türkiye' 
dir. Tarımda en az verim alan ülke de yine maa
lesef Türkiye'dir. Dünya istatistik bültenlerin
den alınan bilgilere göre, tarımda en yüksek 
ıgeliri sağlayan ülkeler, fosfat gübresini en çok 
kullanan ülkelerdir. Bu ülkelerde tarımsal alan
daki millî gelir oldukça yüksektir. Tarımsal 
kesimde (birey başına düşen millî gelir Belçika' 
da 1 587, İngiltere'de 1 280, Batı Almanya'da 
1 083, İsrail'de 867, Fransa'da 816, Yunanistan' 
da 227 ve maalesef Türkiye'de 127 dolardır. 

iSaym arkadaşlarım, konuşmamı şu sonuca 
vardırıyorum: Necip Tolon, Devletten maaş alan 
bir memur olarak foısfat arama çalışmalarına ka
tılıyor ve fakat «hür teşeblbüsüm» diyerek fos
fatlara sahip çıkıyor. Millet olarak, Parlâmento 
olarak, Hükümet olarak bu acıklı tabloya seyir
ci kalmamalıyız. 300 milyon tonu aşkın fosfatı, 

. hakkı olmayana terk etmemeliyiz. Bu fosfatları
mız işletilip üretime geçildiği takdirde Türki
ye'nin ekonomi .gücü artacak, fabrikalarımızın 
ihtiyaç duyduğu hammadde fazlasıyle karşılana
bilecektir. Fosfatların işletilmesiyle belki birkaç 
kişi ithalat yoluyle milyonlarına milyon kata-
mayacak, ama tarımsal verim kat kat artacak, 
milyonlarca köylünün karnı duyacaktır. 

1962 yılından beri Devlet tarafından fosfat
larımız işletilmiş olsaydı, yoksullukla cehaletin 



M. Meclisi B : 50 7 . 8 . 1974 O : 1 

kucaklaşıp kenetleştiği Mardin yöresinde çalış
ma alanı açılacaktı, falbrikalar ve işletmeler ço-

^ rak arazilerde yükselecekti. Dileyen, alın teri 
dökerek ekmeğinin parasını korkusuz kazanabi
lecekti. Fosfat işletmeleri, yoksulların insanca 
yaşama albidesi olacaktı bu yörede. Türkiye'nin 
maalesef bir nevi Teksas'ı olan Mardin'de, bu 
yöre topraklarında kan yerine maden ve hayat 
kokacaktı. 

Geçmiş iktidarların ihmalkârlıkları çok şey
ler kaybettirdi halikımıza ve Devletimize. Hal
kın büyük umut bağladığı Mazıdağı fosfatları 
ne yazık ki, tüm milletimizin yüzünü hâlâ gül
dür ememiştir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Yılmaz, 
lütfen tamamlayınız. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkanım. 

Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlığının, yö
remizin sosyo - ekonomik sorunlarını kökten çö
zecek nitelikte olan bu millî yeraltı servetimize 
öl atmasını rica eder, Yüce Meclise ve Sayın 
Başkana saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,' Sayın Yılmaz. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Doğu \ve 'Güney Doğu bölgelerinde hüküm süren 
kuraklık nedeni ile vukua gelen hayvan yemi ve 
yiyecek sıkıntısı hakkında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Hasan Değer, Doğu ve Güney Doğu Anadolu böl
gelerinde hüküm süren kuraklık ve yiyecek sı
kıntısı nedeniyle gündem dışı söz istemektedir. 

Beş dakikayı aşmamak üzere, buyurun efen
dim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

İki yıldan beri devamlı surette Doğu ve Gü
ney Doğu 'bölgelerinde hüküm süren kuraklık ne
deni ile vukua gelen, hayvan yemi ve yiyecek 
sıkıntısı üzerine gündem dışı söz almış bulunu
yorum. 

Doğu'daki kuraklıkla ilgili hususlara, bu kür
süde defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen 
her nedense, Hükümet tarafından gereği ka
dar önem verilmemiş olduğunu müşahede etmek
teyiz. 

Doğu'da açlık nedeniyle her gün binlerce hay
van telef olmakta ve yiyecek sıkmtısıyle karşı 
karşıya gelen binlerce yurttaşımız da bu yüzden 
heder olmaktadır. 

Özellikle, kuraklığın baş gösterdiği Doğu'da, 
şiddetli kışın da hüküm sürmesi sebebiyle bir
çok Doğu illerinde olduğu gibi Diyarbakır ili
mizde de her gün yüzlerce hayvanın açlıktan te
lef olduğu haJberi basında da geniş sütunlar iş
gal ederken, Hükümet buna ancak seyirci kal
mıştır. Bu arada, çözüm bulunması için birçok 
arkadaşlar tarafından Meclise getirilen konuya, 
Hükümet gereken önemi vermemiştir. Halen sı
kıntı devam etmektedir. Her ne kadar, kuraklık 
bölgelerine öncelikle, 180 milyon lira kadar yar
dım tahsis edildiği Hükümetçe bildirilmişse de, 
bu yardım silkintiyi önleyememiştir. Neye, inana
cağımızı Meclisin takdirine sunuyorum. 

«'Kuraklık vardır» dediğimiz zaman, Hükü
met ıgaliba hafife alıyor. Haddizatında, kuraklık 
taibiî bir afettir. Bunun için Hükümetimizin bek
lemeksizin, âcil tedbir alması gerekirdi. Maale
sef, Doğuluların kaderi böyle başlamış ve böyle 
ıgider. 

Seçim bölgem olan Diyarbakır'da kuraklık 
yüzünden 1973 yılında 440 köy içme suyu dahi 
bulamamıştır ve Vilâyet, tankerlerle bu köylere 
içme suyu ulaştırmıştır. Vilâyet arşivleri tetkik 
edildiği takdirde, iddialarımız da teyit edilmiş 
olacaktır. 

Kaderlerine terk edilmiş olan çilekeş doğulu' 
lar, daha ne zamana kadar mukadderatla rıyl a 
başbaşa bırakılacaklar? İşte bu konunun vahame
ti bizlere endişe vermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Diyarbakır İlinde 
673 köy muhtarlığına bağlı (1117 mezra köyle
riyle birlekte) 1790 tane köy vardır. Bu köylerin 
% 50 sinde yiyecek ve hayvan yemi sıkıntısı baş-
gösterdiğd haberlerden anlaşılmaktadır. 

Bu sıkıntıların giderilmesi için vatandaş, 
Devlet kapılarında kuyruk halinde beklemekte
dir. Veteriner Müdürlüğüne müracaat eden köy
lüler «aşı kağıdınız yoktur, size hayvan yemi 
yardımı yapılamaz» cevabıyla karşı karşıya ge
lince; «O halde, buyurun, hayvanlarımızın aşısı
nı yapın» dediklerinde ise, bu aefer vasıta yok
luğu ileri sürülüyor. Bu arada, köylü vasıta te
min etmeye de razı olunca, «memur yoktur» de-
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nilerek baştan savılınca, köylü büsbütün şaşkına 
dönüyor. 

Soruyorum; sayın Hükümet bu gibi ihtiyaç 
sahiplerini tespit etmiş midir? Tespit etmiş dse, 
kaç köydür ve bu köylerden kaçının ihtiyacı gi
derilmiştir? Biz burada gerçek olanı söylüyoruz 
ve çare bulunmasını istiyoruz;. 

Zira, Doğu'da her gün binlerce hayvanın aç
lıktan öldüğünü esefle duyuyoruz. Bu konuda 
Hükümetin beyanlarına bakılırsa, her türlü ih-
itîyaçların karşılandığı intibalını veriyor.- HJaddiJ-

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De
ğer* 5in, Ulusal Bayram ve -Genel Tatiller hakkın
daki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin (2/68), 
İçtüzüğün 38 mci maddesi uyarınca gündeme 
alımnası 'hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — MuJhJteretn arkadaşlarım, gün
demle geçiyoruz. 

Bir önerige vardır, okultuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında

ki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki hüküm uyarınca tasa
rı teklifimin Süresinin dolmuş olması nedenle
rini kapsayan hususlar aşağıya çıkarılmıştır. 

'Saygılarımla. 
.Diyarbakır 

Hasan Değer 

Ukıisal Bayram ve Genel Tatiller hakkında
ki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı teklifim, 
hafta tatilinin Perşemjbe günü saat 15,00"te (baş
lamak üzere Cumartesi günü saat 09,00'a kadar 
tatil edilmesiyle ilgili kanun tasarısı teklifimi, 
15 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlığa tevdi etmiş 
olup, 17 . 1 . 1974 tarihinde Yüksek Başkanlık
ça İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olması 
nedeniyle, bugüne kadar Komisyonca ele alın
madığı gerekçesiyle, İçjtüzüğün 38 nci madde
ci uyarınca, «Tasarı veya teklifler Komisyona 
havale gününden nihayet 45 gün içinde komis
yonca neticelendirilip (Genel Kurula 'gönderil
mek lâzımıdır.» hükmü ıgereğince, 45 gün sü
ren müddeti aşmış olması hasebiyle, adı geçen 
tasarı teklifim, mezkûr madde gereğince doğru-

zatında, yem ihtiyaçlarının % 10'nu dahii kar
şılanmadığı ortadadır. Hükümet, bu konuya ge
reken önemi vermiş olsaydı, vatandaş Lülebur
gaz'da 45 günden beri at başında vaıgon bek
lemezdi, 

Bu husfusta Hükümetin ilgisizliğine dikkati 
çeker, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BiAŞKAıN — Teşekkür ederim Sayın De
ğer. 

dan doğruya gündeme alınmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim.» 

•BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün komisyonda 
kanunların müzakeresiyle ilgili olarak tayın et
tiği süre zarfında komisyonca karara bağlan
mayan bu teklifle ilgili, teklif sahihi arkadaşı
mızın önergesin! dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Bu konuda komisyonun, Komisyon Başkanı
nın... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Komis
yon Başkan Yardımcısıyım. 

BAŞKAN — Başkanvekilisiniz, komisyon adı
na buyurunuz efendim. 

Sayın Yılmaz, komisyonun .görüşünü belirt
mek üzere Genel Kurulu aydınlatmış olmak ba
kımından size ısö-z veriyorum. 

Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA NURET

TİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar ] 

iSayın Hasan Değer'in bu husustaki teklifi
ni dinlediniz. Gerçekten ıbu gibi hallerde muay
yen ıb'ir müddet içerisinde komisyonda görüşül
meyen hususların Parlâmenltoya, Yüce Heyete 
getirilmesi tatbikattandır. Ancak, mücbir hal
lerde bunun istisnaları daima olağandır. Tak
dir buyurursunuz ki, Parlâmentonun 14 Ekim
den bu yana geçen çalışjmaları normal bir se
yir takiheitmiş değildir. Çok kez burada bile 
en ufak ıbir olayda müteaddit oylamalar yapı
lır, ekseriyet temin edilmez ve tekrar 'tehir edi
lir. Bu, cümleden olarak İçişleri Komisyonu
muz da, bazı üyelerin değişmesi, istifaları ve 
özellikle Bütçe Karma Komisyonu nedeniyle 
bazı arkadaşlarımızın komisyondan ayrılmalarını 
ve yerine başkalarının seçilmeyişi nedeniyle, şu 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER. 
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ana kadar Komisyonumuz maalesef hiçbir işi 
neticelendirmiş değildir. 

Bu nedenle, komisyon üyelerinin bir araya 
gelmemeleri ve çoğunluğu temin etme olanak
larına salhübolmamaları nedeniyle, bu konu gö
rüşülememiştir. Son derece nazik ve Türkiye'nin 
(Sadece bir kanun çıkarma durumundan ziya
de, daha da ötede) tüm dünya devletleriyle olan 
ilişkisine medar olaibilecek böyle çok mühim bir 
kanunun evvelemirde komisyondan geçmesi ge
reklidir. 

Arz ettiğimiz nedenlerle, bir dalha görüşmek 
üzere konunun komisyonumuza havale edilme

sine karar verilmesini Yüce Heyetten arz ve 
talebe derim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, teşekikür ede
rim. Ancak, havaleye lüzum yok. Yüce Genel 
Kurul karar verirse, komisyondan oltonıatıük-
man buraya gelir Genel Kurul kalbul etmediği 
'taJkdirde, zaten komisyonunuzda bulunuyor. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bunu Genel Kuruldan rica ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim de, Genel 
Kurulun havalesi diye bir şey yok. 

Teşekkür ederim. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Komisyonlarda süresi içinde görüşülme- ! 
yen kanun tasarı ve tekliflerinin İçtüzüğün 38 
nci maddesi gereğince gündeme alınması hak
kındaki, taleplerin görüşülmesi usulüne dair. 

BAŞKAN •—• Sayın Buldanlı bir şey mi bu
yurmak istediniz efendim? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, önerge lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi efendim, fou talebinizi Ön
ce ıbir incelemeye talbi tutmak mecburiyetini 
hissediyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım, Sayın Buldanlı'nm 
söz isteğini, İçtüzüğümüzün 64 ncü maddesi içe
risinde mütalaa etmemiz de mümkün bulunu
yor, etmememiz de mümkün Ibulunuyor. 

Şöyle ki : 64 ncü maddemiz 'herhangi bir 
konunun öne 'alınması veya 'geriye bırakılması 
meselesini ıbir usul meselesi olarak kabul etmiş
tir ve 'bu hususta iki lehte, iki aleyhte sayın üye
ye söz hakkı tanımıştır. Ancak, 'bugün burada 
okuduğumuz ıbu önergenin, herhangi bir konu
nun öne alınması veya geriye bırakılması şeklin
de olmadığı da düşünülebilir. Nitekim, bunun
la ilgili 38 nci madde; «Komisyonda süresi do
lan teklif veya tasarıların doğrudan doğruya 
gündeme alınmasının istenebileceğini ifade et
miştir. Bu istek, normal bir istektir; normal 
şartlar içerisinde cereyan eden 'bir çalışmanın 
isteğidir veya çalışmamanın talbiî sonuçlarının 
isteğidir. 

Bu itibarla, ben, sizin isteğinizin mahiyetini 
bu madde içerisinde de mündemiç .görebiliyo

rum, görmeyebiliyorum da. Bu itibarla, evvel
emirde bu madde üzerinde usul tartışması aç
mak istiyorum. 

Bu konuda söz isteyen sayın arkadaşlarımız 
varsa, kendilerine söz vereceğim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bendeniz 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda s'öz istiyorsunuz; 
buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değeni! arkadaşlarım; 

önergenin ihtiva ettiği esas üzerinde, yani 
önergenin malhiyeti itibariyle uyuşmazlığı veya 
uyuşması üzerinde konuşacak değilim; önerge
nin ihtiva ettiği esasa girmek istemiyorum. 

Benim değinmek istediğim nokta; Meclisin 
açıldığı günden bugüne ikadar, komisyonların, 
filhal teşekkül etmiş olmalarına rağmen, bir 
araya gelip bu gibi mühim meseleleri ıgörüşe-
memeleri, karara bağlayamamalarıdır. İşin as
lında, komisyonlar, Yüce Meclise niyabeten va
zife görürler. Binaenaleyh, Yüce Meclisler; ken
dileri adına vazife gören komisyonlar eğer va
zifelerini ifa edemiyorlarsa, onların ifa edeme
dikleri vazifeyi deruhte ederler ve mevzuu Umu
mî Heyete intikal ettirip, müzakere edebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, bir dakikanı
zı rica 'ediyorum. 

Ben size «Bu önerge 64 ncü madde içerisinde 
mütalaa edilebilir mi, edilemez mi?» yönünden 
söz vermiş bulunuyorum. Siz, doğrudan doğru
ya önergenin leh ve aleyhinde konuşur .gilbi sıö-
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ze başladınız. Esas konu içerisinde konuşmanızı 
rica ediyorum. 

AHMET BULDANDI (Devamla) — Efen
dim, •asıl (baJhsetmek istediğim nokta da odur. 
Yani, usul bakımından, burada, bu önergede, 
Komisyonun erbabı mucibe olarak serdettiği mü
talaanın aksine olarak görüşülebilir; o mütalaa
dayım. Çünkü, komisyonlar, Umumî Heyete ni
yabet en vazife ıgördüğüne göre, komisyon şu ve
ya bu sebeple vazifesini yerine ıgetirmemişse, o 
vazifeyi Umumî Heyet 'kendiliğinden ele alır, 
intaç eder, neticeye bağlar. 

Bu bakımdan, mesele Yüce Heyetinizce ka
rara bağlanmalı ve burada bu iş nihayete erdi-
rilmelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Aslında efendim, zaten bu ko

nu Yüce Heyetin kararına sunulacak. Ancak, 
«(Bu konuda müzakere açılması caiz mi, değil 
mi ?» onu müzakere ediyoruz. 

Bu konuda (başkaca söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın (Baş
kan, bendeniz Komisyon Başkanvekiline cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN -— Efendim, şimdi usul üzerinde 
söz isteyen arkadaş arıyorum. Söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; komisyonlar
da İçtüzüğümüzün tayin ettiği süre zarfında 
görülmemiş olan kanun tasarı veyia teklifleri
nin doğrudan doğruya Genel Kurulla intikal et-

B) TEZKERELER VE 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De
ğerdin, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hak
kındaki 2739 sayik Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin (2/68), 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarmca gündeme 
alınması hakkındaki önergesi (Devam) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Müzakere 
açıyorsanız, aleyhinde söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Müzakere açıyorum. Aleyhin
de görüşmek üzere Sayın Uğur, buyurunuz 
(efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin
de söz istiyorum Sayın Başjkanum. 

ftMlımesiylıe ilgili önergelerin, 64 ncü madde-
deiki usul tartışmasına konu yapılıp yapılamaya
cağı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Bu 
(önergelerin 64 ncü maddede içinde mütalâa 
edilmesi lâzımgeldiği görüşümde, bulunan sayın 
üyeler lütfen ellerini kaldırsınlar... (Anlaşılma
dı sesleri) 

• Efendim, tekrar edeyim. 
Komisyonlarda müzakere edıilmelkte olan ka

nun tasarı ve" tekliflerinin süresi 45 gündür. 45 
gün aarfında (komisyonlar bu çalışmayı bitir-
ımemıiş olurlar ise, teklif sahipleri veya Hükü
met üyeleri, Genel Kurulda, bugün okutulan 
önerge tarzında, öneırgeler vermek suretiyle! 
meselenin doğrudan doğruya Geneli Kurula in
tikalini ve 'gündemıe ıgecjmesini isteyebilirler ve 
bu husus Yüce Heyetin oyuna sunulur. Ancak, 
bu önergeler üzerinde önenge sahibi ile komis
yonun dışında iki lehte, iki .aleyhte üyenin de 
Ikonuşjmiası lâzınııgelip gelmediği hususunu mü
zakereye tabii tuttum ve şimdi oyluyorum efeın-
tdim. 

Bu Önergelerin 64 ncü maddenin şümulü içe-
ırisinde olduğunu kabull edenler lütfen işaret 
[buyursunlar... 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Pren
sip ikararı mı alıyorsunuz, Sayın Başkan? 

BAŞKAN :— Meclis Ikaran alıyorum efen
dim. 

Kabul etimeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tarz önergeler, bundan böyle 64 ncü 

maddenin kapsamı içinde mütalâa edilecek: ve 
nsuil tartışmasına konu yapılaca'ktıır. 

NERGELER (DEVAM) 

BAŞKAN •— Sayın Tosyalı, lehinde söz is
tiyorsunuz ; pelki efendim. 

NEODET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş-
Ikian, değerli milletvekilleri; 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan De
ğer, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkın
daki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında bir kanun teklifi ver
miş bulunmaktadiır. Bu teklif İçişleri Komisyo
nuna gelmiştir. Meclis açıldığı ıgünden beri, 
çeşitli komisyonlarda olduğu gibi, İçişleri Ko
misyonunda da üyeler zaman zaman değişmiş
tir. İçişleri Komisyonunun, (bu bakımdan, gün
demdeki maddelerine normal bir çalışma düze-
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ni içıiınde eğilmie ümkânı bulamadığımı, biraz 
evvel Komisyonsun Başkanvekiili ifade etmiş bu-
lıumıuyor: 

Hal böyle ilken, 45 .gün doldu diye bu im
kândan yararlanarak, arkadaşımız konunun 
Meclriıs Grene! Kurulunda konuşulmasını istiyor
lar. 

Şimdi, 1 mci madde şudur: «Hafta tatili Cu
ma günüdür. Bu (tatil1 35 saatten eksik olmamak 
(üzere, Perşembe .günü saat 13,00te başlar.1» 
diyor. Yani, hafta tatilimin tekrar Cuma gü
nüme alınmasını öneren bir tek l f .getirilmiştir. 

Takdir buyurarsumuz kd, bu teklif ıtamıamiy-
le politik bir teiköiftir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Asla po
litik değildir. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Daha çok, 
daha çok... 
. BAŞKAN — Sayın Uğur, bir dakikanızı .ri
ca ediyorum. Tasarının eleştirilmesini değil de, 
gündeme alınıp alınmaması, komisyonum incele
mesine talbi tutulması gerekip gerekmediği nok
tasında görüşmenizi rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Baş'ka-
kanım, o noktayı belirtmek için bunu söylüyordum, 
Endişe buyurmayınız, konunun dışına çıkmaya
cağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Hafta tatili

nin Cuma günü olması için arkadaşımız böyle 
bir teklifte bulunuyor. Sanıyorum ki, yakın geç
mişin politik olayları karşısında, arkadaşım böy
le bir politik jest yapma ihtiyacını duymuştur. 
Yoksa gerçek amacının da (bu olduğunu hiç san
mıyorum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Asla po
litik bir jest değildir. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yüce Mecli
sin de, bildiğiniz nedenlerle, Ibir polemik açmak 
istemediğim için tekrarlamayaoagım nedenlerle, 
konuyu, bu açıdan ele almayacağını sanıyorum. 
•(D. P. sıralarından gürültüler.) ' 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
'Başkan, hatip bunları söylerken politika yapı
yor, sadet içinde konuşmuyor. Politika yapma
sına fırsat veriyorsunuz. Eğer komisyon ciddi
yetle çalışsaydı, 45 gün içerisinde vazifesini ya
pardı, 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Politik 
teklif değil, böyle konuşmayın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etme
yiniz. İkaz ettim efendim, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bu bakım
dan, 'böylesine bir konunun, eğer bu ciddiyetle 
ele almıyorsa, komisyonda konuşulmasında haydi 
haydi büyük zorunluk vardır. Böylesine önemli 
bir konu... (D. P. sıralarından .gürültüler) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Konuş
manıza dikkat 'edin. (C. H. P. şiarlarından «Mü
dahale etmesinler»sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica edi
yorum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Konuşma
nızın üslûbuna dikkat edin. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Ne 
bağırıyorsun? 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sana ne? 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, rica ediyo
rum efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — 
Kendime gel... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Fazla ko
nuşma be.. (C.H.P. Ve D.P. sıra'laırından kar
şılıklı ayağa kalkmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın 
görevli arkadaşlardan rica ediyorum, sakin olu
nuz. efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — 
Kendini bilmez. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Çık dı
şarı bakalım erkeksen. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Çık 
çık.. (Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 
Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun 
üzerine yürümesi, ayağa kalkmalar, C. H. P. ve 
D. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Haydi 
gel, görelim... 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer rica 
ediyorum efendim. Grup yöneticilerimden rica 
ediyorum.... 

ETEM EKEN (Çorum) — Hatip konuşur
ken sen ne bağırıyorsun böyle? 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sana ne, 
sen ne karışıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer rica 
ediyorum. 
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Efendim, bir >usul meselesini bu hale getir- | 
meye hakkınız yök, rica ediyorum. Sayın Değer 
rica ediyorum. (O. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar ve gürültüler.) 

Efendim, rica ediyorum lütfen yerinize otu
runuz. 

Sayın Uğur tekrar istirham ediyorum, ko
misyon 45 günde yetiştiremediğini ifade etti. 
Bu teklifin komisyondan geçmesi veya geçmeme
si üzerinde durunuz. Teklifin müzakeresine gir
medik henüz efendim, rica ediyorum. (C. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler, anlaşılamayan 
müdahaleleler. 

Sayın Değer rica ediyorum. Bir usul mese
lesini bu hale getirmeye hakkınız yok muhterem 
arkadaşlarım. (Gürültüler) 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Benim 
adımı karıştırmayın, kendi işinize bakın. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler.) 

ETEM EKEN ((Çorum) — Sen çıkardın bu
nu buraya... 

İBRAHİM HORTOÖLU (Gaziantep) — Ka
rıştıran sensin. 

BAŞKAN — Saym Korkmazcan söz mü is
tiyorsunuz efendim? Lehte, aleyhte?. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Lehte 
istiyorum. 
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j BAŞKAN — Sayın Tosyallı, siz de lehte is
temiştiniz; buyurun Sayın Tosyalı, siz daha 
önce söz istemiştiniz. 

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

iSayın Meclis Başkanımız hakikaten Meclisi
mizin bundan sonraki çalışmalarına ışık tuta
cak çok olumlu bir usul müzakeresi başlattılar. 
Bunu en samimî anlayışla dile getirmemiz ge
reklidir. Bundan sonraki çalışma'larınıızıda, ko
misyonun elinde olmayan sebeplerde gecikme
ler olabilir, içtüzüğümüzün 64 ncü maddesi ge
reğince komisyonun yetiştiremediği, bakamadığı 
konuları Yüce Meclisimizin direkt olarak komis
yondan gemçeden buraya alması veya almaması 
hususunda iki müeyyide vardır: 

Birisi içtüzüğümüz... «Komisyonda 45 <gün 
içinde görüşülmezse Mecliste direkt olarak mü
zakere edilir» demektedir. Bu bağlayıcı bir hü
kümdür. 

İkincisi de; demin böyle bir müzakerenin di
rekt olarak Meclise gelip gelmemesini prensip 
kararına bağlayan Sayın Başkanın oyladığı hu-
susdur ki, onu da oylarımızda kabul ettik. 

Bizim burada önergenin mahiyetini, metnini, 
maksadını bu usul müzakeresinde müzakere et
memiz lâzım, dile getirmemiz lâzım, işin pren
sibinin üzerinde durmamız lâzım. 

önergenin metni, mahiyeti, veriliş gayesi şu 
veya bu şekil olabilir. Onu hiç burada dile ıge-
tirmey'e lüzum yok. Bundan dolayı bir igerjgin-
lik yaratmaya da liüzum yok. Bizim müzakeresi
ni yapacağımız şey içtüzüğümüzün 64 ncü mad
desi gereğince Komisyonda 45 gün içerisinde 
bir karara bağlanmayan bir konunun Yüce Mec
lisimize direkt oılaraık gelip ıgelmiyeceği . husu
sudur. 

Binaenaleyh; sinirlenmeye lüzum yok. Pren
sip olarak Meclis komisyonunda zamanında ka
rara bağlanmayan önergeler Meclise gelir, içtü
züğümüzün icabıdır. Gelir, bugün aldığımız 
prensip kararının icabıdır. Ancak böylece ko
misyonların «çalışması tacil «edilebilir. Ancak 
böylece saym milletVekillerimiz ve Hükümeti
miz tarafından verilen teklif ve tasarılar komis
yon değirmeninden çabuk geçer. Aksi takdir
de geçen devrede tatbikatını gördük, yüzlerce 
kanun teklifi, milletin hayrına olan kanun t e k-

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Beye
fendi ritea ediyorum, hakkınız yok efendim Ge
nel Kurulu bu tarzda işgal etmeye. 

Buyurunuz Saym Uğur. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bu konunun komisyonda görüşülme
si için vereceğim hiçbir gerekçe şu anda gördü
ğümüz manzara kadar kuvvetli değildir. Bu gös
teriyor ki, yapılan bu sinirli hava, söylenmemiş 
cümleler, benim burada söylemediğim cümleler 
gösteriyor ki, bu konu mutlaka komisyona iade 
edilmelidir ve orada görüşülmelidir. 

Bir Cumhuriyet Meclisine bu konu bu usul
le gelemez, başka türlü gelmelidir.. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo»sesleri, alkışlar ve lütfen 
bütün partiler, Demokratik Partinin saygıdeğer 
üyeleri hep beraber bunu komisyona iade edelim. 
'Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Söz 
istiyorum. 
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lifleri komisyonların şu veya bu sebeple, su 1 
mülâhaza veya bu mülâhaza ile meseleleri intaç 
etmemesi sebebiyle kadük olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bir hükümet tasa
rısı ve bir milletvekilinin teklifi zamanında ko
misyonda görüşülmelidir. İçtüzüğümüzün ica
bıdır, bulgun aldığımız kararın icabıdır. Bu tek
lif (komisyonda zamanında görüşülmezse Mec
liste (görüşülür, bu da içtüzüğümüzün icabıdır, 
buıgünı aldığımız prensip kararann icabıdır. 

Bu prensibe ve tüzüğün icabıma^ ruhuna ve 
metnine sadık kalmak mecburiyetindeyiz, öner
ge şöyle veya iböyle olur; önergeyi falan parti 
veya filân kişi verir; veriliş maksadı şu veya bu 
olur. Buna göre Yüce Meclis Tüzüğünün ruhu- I 
na sakadatsiızlik yapmamış olamam. Buraya 
mim koymamız lâzım, bu 'esastır. 

Komisyonum, yetiıştiremediği mevzular, bak
madığı mevzular buraya direkt oUrak alınma^'.-
dır. 

Şimdi bu mevzua gediyorum. Bu mevzuda 
sayın! Komisyon Başkaolvekili, Meclisimizin yeni 
teşekkül *etmiış olmasına, komisyonların yeni te
şekkül etmiş olmasını ve arkadaşların birbirine 
intibak edememesini ileri sürdü. Bazı hallerde, 
«Hadi arkadaşlar komisyon var» deyip birbiri
mizi kolundan tutup getiriyoruz. Böyle bi;* 
»olumlu iş yapmaya henüz başlanmamış olması 
bir mazeret olarak görüllm'elidir. Bu sebeple yi
ne bir hoşgörürlük havası içerisinde bu konu
yu komisyonda görüşebiliriz. Yüce Mecliste bu 
(oylandığı zaman karar verirse burada da gö
rüşebiliriz. 

İşin esasında kalalım, İçtüzüğümüze sadık 
kalalım, iburada verdiğimiz prensiplere sadık 
kalalım. Saikın olmaya ki, tekrar ediyorum; 
önergenin mahiyeti, metni, veriliş maksadı, ki
min tarafından^ hangi parti tarafından verildiği 
mülâhaza edilerek ekseriyet partisi veya §u 
zümre, bu aümre tarafından] bu kürsüde söz ko
nusu edillemesin. Aksi taklirde, milletvekilinin 
kanun yapma, önerge verme hakkına açıkça bir 
ekseriyet müdahalesi sayarım bunu. 

Tüzüklerimize sadık kalalım, prensiplerimi
ze sadık kalalım, karşılıklı saygı duygusu için
de olalım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya

lı I 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yerimden bir 
sual sorabilir raiyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ne suali efendim? Kime efen
dim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oturduğum 
yerden efendim? 

BAŞKAN — Sual değil de Ibir mâruzâtınız 
var mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya). — Usul üzerine 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim usul için zaten söz ve
riyorum, sırada arkadaşlarım var. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, (ben şunu soracaktım: Konu Cumhuriyetle İl
gilendirildi ve Cumhuriyet Hükümetinin Saym 
Adalet Bakanı da (buradalar. Bu «Cuma» konu 
sunda aealba Hükümetin görüşü nedir? Bunu 
açıklasınlar. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
'Sayın Korfcmazean, lehte, 'buyurunuz efen

dim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli mill'dtveıkilleri; 

Bir Yasama Meclisi üyesinin en taibiî yetki
lerinin 'başında kanun teklif etme yetkisi gelir. 
Bugün huzurunuza bir milletvekili arkadaşımız 
daha önce teklif ettiği metnin 45 günden 'beri 
komisyonda müzakere 'edilmemiş olması sebelbiyle, 
İçtüzüğün kendisine tanıdığı halkla kullanmak 
üzere 'gelmiştir, ıbir önerge vermiştir. Sayın Ha
san Değer arkada'şımız Anayasanın kendisine ta
nıdığı Ibir hakkı kullanarak bir kanun teklifii yap
mıştır. Bunun [bütün senatör ve milletvekilleri
nin hakkı olduğu hususunda hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Bir milletvekilinin kanun teklif etmek 
hakkı olduğu gulbi, ıbu teklifi kırkbeş gün içinde 
ilgili komisyonda incelenip bir karara bağlanmaz
sa o milletvekilinin ikinci ıbir hakkı doğar; ibu da 
kanun teklifinin doğrudan doğruya Genel Kurul 
gündemine alınmasını isteme halkfcıdır. Bunu İç
tüzüğümüzün 38 nci maddesi açık açık yazmak
tadır. 

Bundan sonra, ilgili komisyon eğer kırfbeş 
'günlük süre içerisinde meselenin ele alınmaması
nı âeaıbet'tiren şartları .izah ederse, o güne foadar-
<kü mazeretimi Yüksek Heyetinize kabul ettirirse 
foir müddet daha konuyu incelemek üzere kendi
sine süre tanınır veyahut da tanınmaz, doğrudan 
doğruya gündeme alınır. 
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İçtüzüğümüzün açık hükümlerine bağlı 'böyle
sine bir usul meselesi müzakere edilirken bu me
seleyi başka mecralara 'dökmeye hiçbir arkadaşı
mızın hakkı yoktur. Karşınızda bugün bir ka
nun 'teklifinin görüşülmesi yapılmıyor. Aksime, 
kanun ''teklifi sahibi kendi 'teklif inin kırkbeş gün
den beri komisyonda ele alınmamasından şikâyet 
ediyor ve Cfenel Kurulca doğrudan doğruya gün
deme alınması hususunda İçtüzüğün kendisine 
(tanıdığı hakla kullanıyor. 'TeklJif burada müzake
re ediliyormuş 'gibi, bu arkadaşımızın karşısına 
çıkmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Esasen bugünkü usul müzakerelerimde bir 
(talihsizlik olmuştur. İçtüzüğün 38 nci maddesi
nin hükkümlerli 'açık olduğu halde; komisyon ken
disine havale edilen bir 'teklif veya tasarıyı kırk-
baş gün içinde görüşüp karara bağlamaz ise, Hü
kümet veya 'teklif sahipleri bunun doğrudan doğ
ruya Genel Kurulun gündemine alınması husu
sunda önerge verebilir, dliye açıkça yazdığı halde, 
'Sayın Başkan bunu 64 ncü madde ile irtibaıtlan-
dırarak hakkında usul tartışması açmıştır ve bu 
usul tartışmasının bu kabil önergeler için yapıl
ması Yüksek Heyetinizce karara bağlamıştır. As
lında (bu karar İçtüzüğümüze uygun değildir. 
Tartışılacak olan konu bu idi. Bir kanun tekli
fimin kırkbeş günlük süre içlimde komisyonda gö
rüşülmemesi halimde, teklif sahipleri buraya ge
lip bir önerge vermek suretiyle kendi teklifleri
nin Genel Kurul gündemlime 'alınmasını istedik
leri takdirde, onun üzerimde 64 ncü maddeye gö
re iki aleyhte iki lehte olmak üzere ikişer arka
daşımızı konuşturmak tokanı yoktur. 'Teklif sa
hibinin söyleyeceği husus, kemdi teklifiımim kırk
beş gündem beri komisyonda görüşülmediği, hal
buki bunun acilen görüşülmesinde faydalar oldu
ğu yolundaki mütalaadır. Komisyon da bunun 
karşısında mazeretini söyleyecektir. Ama biraz 
önce 'aldığımız karar gereğince, lehte ve aleyhte 
kendilerine söz verilecek arkadaşlarımız ne söy
leyeceklerdir? Söyleyecek söz bulamayınca da, bi
raz önce C. H. P. Grup Başkanvekili arkadaşı 
anızın yaptığı gibi, fcomuyle hiç alâkası olmayan 
yerlere giireeek ve Meclisin huzurunu bozacaktır. 

DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sizin yaptı
ğınız dedir? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, söz kesmeyiniz 
«fendim. 

HASAN KlOEKMAZCAN (Devamla) — Ben 
burada usul içerisinde meseleyi ortaya koymaya 
çalışıyorum, yaptığım sadece budur. İçtüzüğün 
gereklerimin yerime geıtliri'lmesi hususunda İçtüzü
ğün hükümlerini okuyor, onları izah ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, aslında Sayın Hasan De
ğerin kanun teklifi gerek komisyonda, gerekse 
Gemel Kurulda müzakere konusu olduğu zaman 
kimin me söyleyeceği ortaya çıkacaktır. Demokra
tik Partinin bu konudaki görüşleri açıkça orta
ya konulacaktır; teklifim lehinde olanlar bunun 
zorunluğunu izah edeceklerdir; aleyhinde olan
lar da kendi görüşlerini ifade edeceklerdir. Ama 
onun 'zamanı bugün değil. 

Usûl hakkında bir iktidar grubumun grup 
başkamveki'li söz aldıktan sonra sadet dışına çıkıp, 
bir iki 'sataşma ile, bir milletvekilinin Anayasa
dan doğan haklarınım kullamılmasımm karşısıma 
çıkamaz. Hele bunu vesile addedip Demokratik 
Parti Grubuna sataşmaya kalkamaz, buna hakkı 
yoktur. Neymiş?.. Cuma günümün tatil olmasına 
dalir bir kanun teklifi yapılması Cumhuriyete 
aykırıymış. Eğer bu, Cumhuriyete aykırı 'ise, 
Anayasa gereğince, Başkanlık Divanı böyle bir 
kanun teklifini kabul etamez. Amayasamızım 9 
mcu maddesi sarihtir; Cumhuriyet aleyhindeki 
tekliflerÜ Başkanlık kabul etmez, muameleye koy
maz. 

Aslımda meseleleri böylesine birbirimim içine 
karıştırmaya çalışmak Meclisli selâmete götürecek 
yol değildir. 

Aziz arkadaşlarım, C. H. P. Grulbumum bu ko
nudaki tutumu bizi daha önceki bazı hâdisieleri 
hatırlamaya şevketti. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bu, sadet dışı de
ğil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayım Korkmazcan, bir dakika 
•efendim... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Kaç dakika oldu 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN —• Efendim, bakıyorum saatime; 
süre on dakikadır. 

Sayın Korkmazcan, sizden de rica ediyorum; 
işlenen bir hatanın devamı.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Usûl dışına çüt-
masın Sayım B'aşkam. 

BAŞKAN — Eica 'ediyorum, aynı hassasiyet
leri her zaman gö'Steriiniz. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ge
nel Kurulu Cuımhunlyet konusunda bir hassasi
yette davet eden arkadaşımızın 'bu davetinin hak
sızlığımı oribaya koymazsam, o zaman Meclisin 
Başkanlık Divanı da bir sorumluluk altında ka
lır. 

BAŞKAN — Efendim, her sözün Cumhuri
yet üzerinde hassasiyet yaratmaması gerekir. As
lında Cumhuriyet o kadar zayıf bir müessese de 
değil; müsterih olunuz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesi erli, 'alkışlar.) 

Devam 'ediniz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu
rada, Cuma günlerinin tatil olması teklif ini Cum
huriyete aykırı bir davranış olarak nitelendiren 
arkadaşlarımız, daha iki yıl önce memlekette 
Cumhuriyet rejimime son verici bir Anayasa de-
ğişMiğinli teklif olarak buraya getirmişlerdi ve 
karşılarına biz -çıkmıştık o zaman. (C. H. P. sı
ralarından ıgürültüier.) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sadede gel

sin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bana bırakınız efendim, rica 
ediyorum. 

Sayın Korkmazcan, süreniz doldu ef endim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — On

ları Cumhuriyete el uzatmaktan biz uzaklaştır
dık. Cumhuriyete ıel uzatırken dün yakalayıp teş
hir ettiğimiz ve bu teşebbüslerini yarım bıraktık
larımız bugün bize Cumhuriyet adına sabaşamaz-
lar. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz dol
du efendim. 

VAHİT YALÇIN (İstanbul) — Usûl hak
kında ortaya koyacağınız bu mu? Biz sizi sakin 
sakin dinlerken, söylediğiniz söze bakın... 

BAŞKAN — Müdahale etaneyiniz efendim; 
muhterem arkadaşım, yerinizden konuşmaya hak
kınız yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)' — 
Usûl (hakkındaki meseleleri ortaya koyduktan 
sonra, Meclisi ve Meclis Başkanlığını da sorum
luluk 'altında tutacak, bu arada blizi de sorumlu

luk altında tutmak maksadı taşıyan bir sataşma
yı da cevaplandırmak hakkımdır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz de 
doldu 'efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (D. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Mu'hterem arkadaşlarım, yalnız bir hususu 

belirtmek istiyorum. Sayın Konkmazüivn konuş
malarında, bu müzakelerin talihsiz olduğunu 
ve bu konuda müzakere açılmaması gerektiği-
ifade ©ttiler. Ben Başkan olarak o görüştey
dim; görüşümü ortaya koydum. Ancak, bir ar
kadaşımızın söz istemesi üzerinle, geçen dönem
de yaptığumız tatbikatların ışığında bu konu
nun 64 ncü madde içerisinde mütalaası gerekir 
imi gerekmez mi diye Yüksek Heyetin hakemli
ğine başvurdum. Yüksek Heyet kabul buyurdu 
ve onun üzerine müzakere açtım. Bunu da be
lirtiyorum efendim. 

Efendim, önergeyi oylarınıza smıuyorum. 
Kataul edenler... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Hangi öner
ge efendim?.. 

BAŞKAN — Okunan önerge efendim'. Üze
rinde münaaikşa yapılan ve... , 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Açık
layın efendim; «Cuma (gününün tatil olmasını 
isteyen önerge» deyin. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
•ediyorum. 

Aslında Sayın Komisyon Başkanvekilinin 
de bir önergesi var ve önergede, deminki ika
zıma rağmen, «Tasarının İçişleri' Komisyonu
na iadesini» deniyor. Zaten tasarı da değil, tek
liftir. Teklif Komisyonunuzda duruyor. Yüksek 
Heyetiniz karar alırsa bunaya gelecek, almaz
sa yine yerinde kalacaktır. 

Şimdi efendim, (Sayın Hasan Değer tara
fından verilmiş olan kanun teklifinin Komis
yonda incelemıe süresi dolmuş olması nedeniy
le doğrudan doğruya .gündemle almmıasıyle il
gili önergesini oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler:.. Kaibul edilmemiştir 'efen
dim. 
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VI, >— GEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim. 

(BAŞKAN — $ayın 'arkadaşlarım, gündemi
miz gereğince Kamu iktisadî ITeışeibbüsleri Kar-
,mıa Komisyonunda 'bağımsızlar içıin ayrılan feir 
açık üyelik için seçim yapılacaktır. Bu aç,ık üye
lik için üç Ibağımsız sayın üye başvurmuştur. 
Başkaca aday arkadaşımız da yoktur. İSeçimle 
(ilgili oy pusulaları da (bastırılmış ve dağıitıl-
mış Ibulunmaktadır, Oy kupası Başkanlık kür-
jsüsü önünde ibelkletilecektir. ISayın üyelerin bu-
nada oylarını küllanımalarını rica edeceğim. 

Ad çekme usulü ile tasnif koımsiyonunu tes
pit edeceğim. 
> ISayın (Sabahattin Adalı ?.. Burada. 

(Sayın Ragıp Üner?.. Yok. 
iSaym Halil Dene?.. Burada. 
ISayın Hüsieyin Abhas ?.. Yok. 
(S ayın Hüs ey in D eniz ?.,, Burada. 
(Sayın İsmail Hakkı Yıldırım?.. Yok. 
ıSaym Fuat Avcı?., Yok. 
ISayın Oral Mavioğlu?., Burada. 
(Sayın .Mustafa 'Cesur?.. Yok. 
-Sayın İsa Ayhan?.. Bulada. 

Sayın Adalı, İSaym Dere, Sayın Deniz, iSıa-
yın Mavioğlu, ISayın Ayhan Tasnif Komisyo
nuna seçilmişlerdir. 

Adana ilinden itibaren oy verme işlemine 
bağlanacaktır. 

i (Adana milletvekillerin'den 'başlanarak oy
lar topliamdı,) 

BAŞKAN — Seçime katılmamış sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi (bitmiş
tir.-
• (Tasnif Komisyonu -üyelerinin adlarını tek

rar okutuyorum : 

İSayın Adalı, Sayın Dere, İSaym Deniz, Sıa-
yın Mavioğlu ve ISayın Aylıan. 

(Oyların ayrımı yapıldı,) 
BAŞKAN — Tasnif Kurulundan gelen rapo

ru okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Kamu İstisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunda açık bulunan 1 bağımsız üyelik için yapı
lan seçime 108 üye katılmış ve neticede ekseriyet 
olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 
Hatay Muğla 

Sabahattin Adalı Halil Dere 
Malatya İçel 

Hüs'eyin Deniz Oral Mavioğlu 
Aydın 

İsa Ayhan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşılıyor. 

Gelecek birleşimde; bugün neticesi alınama
yan seçim tekrarlanacak, gündemimizde mevcut 
bulunan soru önergeleri ve yine gündemimizin 
kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili bölümünün 1 
nci maddesinde yazılı Anayasa değıişikliğinıi ihti
va eden 2/67 ve 2/114 numaralı teklifler hakkın
daki Anayasa Komisyonunun raporu görüşüle
cektir. Şayet bir Danışma Kurulu kararma bağ
lanır ise, gelen kâğıtların 5 nci sırasındaki As
kerî Personel Kanunu üzerinde yapılması düşü
nülen değişikliğin de müzalkeneai mümıkün olabi
lecektir. 

Bu sebeplerle, 12 Mart 1974 Salı günü saat 
15.00'de toplanılmak: üzere Birleşıiımi kapatı
yorum efendim. 

Kapağıma Saati : 16.22 

»m<ı 
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2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere secim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-

lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) . 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından »özlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaşın, Urfa-
Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen ola
ya dair İçişleri Bakanından sözlü soru önergem 
(6/24) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Türk Hava Yollarının pıilot ihtiyacına dair Ulaş
tırana Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
ııin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitıim Bakanından sözlü soru, 
önergesd (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
İçel'in bazı ilçelerinin televizyon yayın sahası 
içinde bırakılmasına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/30) 

11. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'in, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/33) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34) 

15. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruıja çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 



16. — istanbul Miil'leıtvelkiili 1 Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Zeytinyağı lSkandalın>a dair Adalet 
Balkanımdan sözlü soru lönergesi (6/36) 

17. — Denizli MMetfvefeli Sami Arslan'm, 
Karaların Minnetleri. aidlı tiyatro oyununa dair 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/37) 

18. — İstanbul Müllatvelkili Gemil Yavaş'in, 
hâkim ve savcılara dair Adalet Bakanından 
ısözlü soru önergesii (6/38) 

19i — Antalya Milletvekili ihsan Ataiöv'ün, 
öğretmenlere dair Mi'llî Eğiltim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

20. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, 
Türkiye Söker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Balkanın

dan sözlü soru önergesi. (6/42) 
21. — Kastamionu Milletvekili Mehdi Kes

kin'in, orman muhafaza memurlarına dair Or
man Balkanından sözlü soru önergesii (6/43). 

22. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan ısözlü soru önergesii (6/44) 

23. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
TRT Genel Müdürünün tayinine daiiir Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45), 

24. — Sakarya Milletvekili Nıadir Lâîtüf is
lâm'ın, bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyalarına 
dair Adalet Bakanından sözlü soru önergesii. 
<6/46). 

25. — Koıcaela Milletvekili iSedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü biölge kâtip ve muıte-
.metlerine dair Baş/balkandan sözlü soru önergesi. 
'(.6/47)ı 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — Isparla Milletvekili' (Süleyman De-
mirel ve 214 arkadaşının! T. C. Anayasasının 68 
nci maddesıinin değiştiralmıesline ve referandum
la kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair Anayasa değişlikMği teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Bülent Eceviît ve 215 ar
kadaşının, T. C. Anayasasına ibir geçici madde 
eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1974) 


