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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının (Temimiz, Ağustos, Eylül 1986 Ay
ları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Rapo
ru (5/122) (S. Sayısı : 518) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahra-
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Sayfa 
manmaraş Milletvekili Rıfat Bayazut, Afyon 
Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millet
vekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
(Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 87:111,114:125 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 111 

1. — Kabul edilen bir önergenin komis
yona istenmesi halinde, komisyonun ekseri
yetinin aranıp aranmayacağı; komisyona geri 
istenmesi hakkındaki talebin, önergenin oylan
masından önce yapılmasının gerekip gerek
mediği hakkında 111:114 

!>••-« 



T. B. M. M. B : 57 21 . 1 . 1987 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMIM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Habur 

sınır kapısında giriş çıkış yapmak üzere bekleyen tan
kerlerin yarattığı tehlike ve bunlar için gereken dü
zenlemelere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

«Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan : 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah (Te-
nekeci'nin, 

Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dö
nüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun; 

Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in; 

Kuveyt ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefioğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri 
(Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor (Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir'e ait da

va dosyasının (3/1185) geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bu
lunan dosyanın geri verildiği bildirildi. 

Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 arkada
şının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay üre
ticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay ürünü ile 
tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/35) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; gündemde 
yerini alacağı ve sırası geldiğinde öngörüşmesinin ya
pılacağı açıklandı. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer işler» Kısmının 3, 4 ve 
5 inci sırasında yer alan, Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin (3/1159, 3/1062, 3/1061) (S. Sayısı : 505; 506; 
507) ile, 

6 ncı sırada yer alan, Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver ve İçel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin (3/1144) 
(S. Sayısı: 508) 

Başbakanlık Tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
raporlarının, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre bir 
defaya mahsus olmak üzere geri verilmesine dair 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve ra
porların geri verildiği bildirildi. 

Genel Kurulun 25.12U986 tarihli 52 nci Birleşi
minde . istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın ko
nuşması sırasında, kendisine, kaba ve yaralayıcı söz 
sarf etmesi sebebiyle istanbul Milletvekili Behiç Sadi 
Abbasoğlu'na, verilmesi Başkanlıkça uygun görülen 
kınama cezası, yapılan savunma ve oylama sonucun
da reddedildi. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor; 
Sayıştay; 
Plan ve Bütçe; 

Komisyonlarında açık bulunan ve DYP Grubu
na düşen birer üyeliğe, sırasıyla, Muğla Milletvekili 9 
Muzaffer ilhan, Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe
tin ve Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
seçildiler. 

Ankara, Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve 54 
arkadaşının, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin bütün 
boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak önlemle
rin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/34) öngörüşmesi ya
pıldı; Meclis araştırması açılması reddedildi. 

<6/596), 1(6/598), (6/610), (6/702), (6/742), (6/833), 
(6/778), (6/781), (6/868), (6/784), (6/789), (6/797), 
ı(6/799), (6/800), (6/876), (6/810), (6/812), (6/813), 
(6/814), (6/817), (6/821), (6/824), (6/888), (6/835), 
(6/838), (6/842), (6/844), (6/879), (6/881), (6/883), 
(6/885), (6/886), (6/887), (6/892), (6/893), (6/894), 
(6/895), (6/896), (6/897), (6/898) numaralı sözlü soru
lar, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

(6/696), (6/826), (6/845), (6/847), (6/902), (6/890), 
(6/891) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/631) ve (6/767) numaralı sözlü sorular da, so
ru sahibi görevli bulunduğundan, 

Ertelendiler. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Si
vas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıke
sir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisoynu Raporu (2/19,1, 
2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) Genel 
Kurul kararı gereğince Çarşamba günleri görüşüle
ceğinden; 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8,1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı: 512), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in Arıcılık Kanunu 
rreklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515), 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzen
lenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırilmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko- Y 
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516) ve 

İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkadaşının 

3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka

il. — GELEN 

21 . 1 . 1987 

Tezkereler I 
1. — Sedat Yüksel; ille Şihmuz Yüksel Hakların- I 

daki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş- I 
bakanlık Tezkeresi (3/1228) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.1,1987) 

2. — Hidayet Sayın Hakkındaki Ölüm Cezaisinin I 
Yerine Getirilmesine Da'ir Başbakanlık Tezkeresi I 
(3/1229) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.1.1987) 

3. — Necip Kaya Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye- I 
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1230) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihli: I 
20.1.1987) 

4. — Mustafa Kaplan Hakkındaki ölüm Cezasının I 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.1.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri I 
1. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İlli I 

Gerze İlçesine bağlı bazı köylerin mezarlıklarında bu- I 

nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı: 517), 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

Ertelendiler. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Yasama Do

kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkereleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/1159); 
3/1062; 3/1061) (S. Sayısı : 505, 506, 507) ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İçel Millet
vekili Ali İhsan Elgin'in Yasama Dokunulmazlıkları
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporları (3/114) (S. Sayısı : 508) 
ise, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona 
geri verildi. 

21 Ocak 1987 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif. §. Bilgin 
Kâtip,Üye Kâtip Üye 

Edirne Kayseri 
İsmail Üğdül Mehmet Üner 

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

lunan ağaçların kesimi için bir müteahhide izin veril
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.1.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili fiifâi Şişman'ın, tele
vizyonun ikinci kanal yayınlarının İstanbul İlinde net 
izlenememesirtin nedenlerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.1.1987) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Al
manya'nın Hagen Şehrindeki Türk Hava Yolları acen
teliğinin bilet satışlarında yolsuzluk yaptığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1987) 

4. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesine verilen Bymir Gö-
li'nden yararlanma şartlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.1.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KATİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük M'İllet Meclisimin 57 nci BirleşimlJni açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak 'suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Erzlincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

U) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın ^Temmuz, Ağustos, Eylül 1986 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (5/122) (S. Sayısı: 518) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
«Sunuşlar» bölümünde, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 518 sıra sa
yılı raporu vardir, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Temmuz 1986 başında Bankada 

mevcut para 88 796 147,20 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1986 

aylarında T.C. Ziraat Bankasının 
aldığı para 7 013 867 214 — 

Toplam 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1986 

aylarında T.C. Ziraat Bankasının1 

harcadığı para 

7 102 663 361,20 

7 432 410 910,52 

(1) 518 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Ekim 1986 başında hazinenin 
T.C Ziraat Bankasına olan borcu 329 747 549,32 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Tem
muz - Ağustos - Eylül 1986 aylarına ait hesapları in
celendi; 

Temmuz 1986 da T.C. Ziraat Bankasındaki 
88 796 147,20 TL.'iık mevcudu ile Temmuz - Ağus
tos - Eylül 1986 aylarında hazinedten 7 013 867 214,— 
lira alınarak Bankadaki hesaba yaitınlan mdblağ 
cem'an 7 102 663 361,20 lira olmasına rağmen hazi
nenin T.C. Ziraat Bankasına 329 747 549,32 lira bor
cu ile birlikte 7 432 410 910,52 TL. sarf edilmiş ol
duğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
İlyas Aktas 

Samsun 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

/. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombulun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191), 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmının birinci sırasındaki, Erzurum 
Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, 
Afyon Milletvekili Metin Bahbey, Sivas Milletvekili ^ 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili 
Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklif ve Çorum Milletvekili İhsan Tombuş' 
un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 
görüşmelerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

'Komisyon yerini almıştır. 
Geçen birleşimde teklifin tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi kabul edil
mişti. 

Şimdi 1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
İÇTÜZÜĞÜ TEKLİFİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler ve Tarifler 
Dönem, yasama yılı, birleşim ve oturum 
MADDE 1. — Yasama dönemi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin iki milletvekili genel seçimi arasın
daki süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca uzatılma
dığı veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmediği 
takdirde, beş yıldır. 

Yasama yılı, 1 Eylül'de başlayıp 31 Ağustos'ta so
na eren süredir. 

Birleşim, Genel Kurulun belli bir günde açılan 
toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımların
dan her biridir. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteminde 
bulunan, Sayın Kemal Palaoğlu. 

Sayın Palaloğlu, grup adına mı konuşacaksımz? 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Ha

yır, şahsım adına efendim. 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzük Teklifinin 
1 inci maddesi üzerinde kişisel düşüncelerimi suna
cağım. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzük ve benzeri siyasî, hu
kukî metinler, sadece düzenlemek istedikleri hayatı 
düzenlemekle kalmazlar; amaçları bundan ibaret de
ğildir, farkında olmadan ulaşabilecekleri ve ulaşma
ları gereken amaçları bundan ibaret değildir. Aynı za
manda, Anayasa gibi, İçtüzük gibi temel siyasî me
tinler, hukuk yaşamı için ve siyasî edebiyat için de 
sürekli olarak örnek olmak, örnek teşkil etmek zo
rundadırlar; yaşadıkları sürece ve etkileri yaşadığı sü
rece, siyasî edebiyat için ve hukuk hayatı için örnek 
teşkil etmek zorundadırlar; bu, dilleri için böyledir, 
anlatımları için böyledir. 

Nüans gibi gözükebilecek bir konuya işaret etmek 
için bu madde üzerinde huzurunuzdayım. Teklifin, 
«Birleşim»i tanımı şöyle: 

«Birleşim, Genel Kurulun belli bir günde açılan 
toplantısıdır.» 

Benim yapmaya çalışacağım açıklama ve bir önerge 
vermek suretiyle sunduğum öneri ise şöyle: 

«Birleşim, Genel Kurulun belirli bir günde yapılan 
toplantısıdır.» 

İki küçük nüans değişikliği öneriyorum ve buna 
yüce kurulun dikkatini çökmeye çalışıyorum. Niçin?.^ 

Değerli arkadaşlarım, «belirli» ve «belli» sözcük
lerinin, ilk bakışta, aynı anlamı ifade ettikleri zanne-
dilse de, bir nüansla farklı içerikleri ve anlamları var
dır; her ikisi de «muayyen» kelimesinin karşılığıdır. 
Ancak, esasen muayyen olan, yani bir heyetin, bir 
kurulun, bir iradenin belirli kılmadığı, tabiattan muay
yen olan konular için, «Belli» sözcüğünü kullanırız. 
örneğin: Mevsimler; ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gi
bi, belli bir seyirle, belli bir sıra ile gelirler ve hü
kümlerini icra ederler. Burada doğru olan «belli» 
sözcüğüdür; çünkü, buradaki muayyeniyet, bizim koy
duğumuz bir muayyeniyet değildir; tabiatın koyduğu, 
esasen muayyen olan bir konudur; ama biz, irademizle 
bir şeyi muayyen kılmak istemişsek, o, belirli olmuş
tur artık; biz onu belirli kılmışız. 
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Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisinin «Bir
leşimini tanımlarken, «belirli» sözcüğünün, «belli» 
sözcüğünden daha doğru ve isabetli olacağını zanne
diyorum ve buna inanıyorum. 

«açılan toplantısıdır» yerine de, «yapılan toplan
tısıdır» denmesinin daha doğru, daha isabetli olacağı 
inancındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen

dim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Soru var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, eski Tüzüğün 1 inci maddesinde, ha
len teklifte yer alan ve yasama dönemini tarif eden 
metinde, «... seçimlerin yenilenmesine karar verilme
diği takdirde» ibaresinin yerine «seçimler yenilen
mediği şeklinde bir ibare var idi. Dikkat buyurulacağı 
üzere, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi keyfi
yeti, sadece, henüz icraya intikal etmemiş, henüz uy
gulanmamış, karar safhasında kalmış olan bir anlamı 
tazammun eder; eski metin ise, «yenilenmediği» 
ifadesini kullanmakla, fiilî bir durumun da varlığını 
kabul eder. Neden acaba, bu ifadenin yerine, mu
tasavver yahut karar safhasında kajmış, henüz icraya 
intikal etmemiş bir ifadeyi veren böyle bir ibare kul
lanılmıştır; onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. * COŞKUNOĞLU (Ankara) — Eski metin aynen 
şöyle: «Anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler 
yenilenmediği takdirde, dört yıldır.» 

Seçimler nasıl yenilenir?.. Seçimlerin yenilenmesi 
kararla olur; kararla olacağı için, yeni metinde bunu 
açıklamışız. Binaenaleyh, bunda bir aykırılık görmü
yoruz. 

Sayın Palaoğlu'nun teklifine gelince : Eski metni 
aynen aldık ve eski met/inde, «Birleşim, Genel Ku
rulun belli bir gününde açılan toplantısıdır» der. Biz 
de burada «Birleşim, -Genel Kurulun belli bir günün
de açılan toplantısıdır» demişiz; uzun zamandan be
ri uygulanan bir metni burada tekrar etmişiz. Zaten, 
esasa taalluk eden bir şey de yok; yeni bir değişikliği 

gerektiren bir hal değildir. Bu itibarla, her ikisine 
de katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Turan Bayezi't 
Kahramanmaraş 

(Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Üner 
Kayseri 

«iDönem, yasama yılı, birleşim ve oturum. 
Madde 1. — Yasama dönemi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin iki milletvekili genel seçimi ara
sındaki süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca uzatıl
madığı veya seçimlerin yenilenmesine karar veril
mediği takdirde, beş yıldır. 

Yasama yılı, 1 EylüFde haşlayıp 31. Ağustosta so
na eren süredir. 

Birleşim, Genel Kurulun belirli Mr gününde ya
pılan toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısım
larından her biridir.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim, daha evvel arz ettim. 

Önerge üzerinde sayın önerge sahibi konuşmak 
listiyor mu? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Önergemiz açık efendim. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
Kafcul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kahul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Üye tamsayısı 
MADDE 2. — Üye tamsayısı dörtyüzdür. Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma ol
ması üye tamsayısını değiştirmez. 
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Ancak, bu İçtüzükte öngörülen seçimler için, si
yasî parti gruplarının ve siyasî parti grubu mensubu 
olmayanların yüzde oranlarının hesaplanmasında, 
üye tamsayısından açık milletvekillerinlin çıkarılması 
suretiyle bulunan sayı esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Grup adına Sayın Başkan. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Grup adına Sa
yın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Vardal ve Sayın Palaoğlu 
grup adına konuşacaklardır. 

Sayın Vardal daha önce müracaat etmiştir. 
Buyurun Sayın Vardal; konuşma süreniz 10 da

kikadır. 

DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz 2 ne i maddenin ikinci fıkrasında, 
bu İçtüzükte öngörülen seçimler içlin, siyasî parti 
gruplarının ve grubu olmayan bağımsızların kuvvet 
oranlarının hesaplanması şekli düzenleniyor. Ancak, 
maddenin bu fıkrasına bir açıklık getirilmesi lazım. 
Çünkü, hepimizin de bildiği gibi, grubu olmayan 
bağımsız milletvekili arkadaşlarımızın, İçtüzükte ön
görülen seçimler için, yani komisyonlarda temsil edil
me olanağı olmadığı için, onların bu hesaplamada 
herhangi bir fonksiyonları yoktur. Ancak, Anayasa 
gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunda ve KİT Ko
misyonunda bağımsızlar da temsil edilebilir ve ayrıca 
milletlerarası komisyonlarda da bağımsız milletvekili 
arkadaşlarımızın temsili gerekir; fakat bu maddeye 
•bir açıklık getirmediğimiz takdirde, hesaplanacak olan 
kuvvet oranlarının, diğer komisyonlara da sirayet 
edeceği anlamı çıkabiliyor. 

O nedenle, buradaki, «içtüzükte öngörülen se
çimler için» ibaresiyle, sadece İçtüzük gereğince teş
kil edilen komisyonlarda grubu olan siyasî partilerin 
temsil edilmesi öngörülmektedir. Halbuki İçtüzüğün 
dışında, Anayasa ve diğer kanunlarla kurulan ko
misyonlarda bağımsızların da temsili gerekir. Onun 
içlin, bu maddeyle hem bağımsızların, hem de grup
ların kuvvetleri oranında iştirakleri sağlanmak isten
mektedir. 

Bu maddeye açıklık getirmek için söz almıştım; 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
SHP Grubu adına Sayın Mustafa Kemal Pala

oğlu, buyurun efendlim. 
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SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
PALAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 2 nci madde üzerinde grubumuz adına şu 
görüşleri ve düşünceleri sunmak ihtiyacını duyduk. 

Her şeyden önce, fazla bulunmaması gereken bir 
sözcüğe, bir ibareye temas etmek istiyorum. Teklif 
edilen madde metninde, «Bu İçtüzükte öngörülen» 
diye başlayan bir cümle var. Başka içtüzükler mi 
var arkadaşlar; olabilir mi? İçtüzük birtektlr ve bi
riciktir; Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç yaşa
mını düzenleyen siyasî, hukukî metindir. Başka İç
tüzükler olmaz; yoktur ve olamaz. O itibarla «içtü
zükte» delmek lazımdır. Başka maddelerde de «Bu 
İçtüzükte» gibi zaitlere rastlayacağız ileride. «İçtü
zükte» demek doğrudur ve kâfidir. 

Uygulamakta bulunduğumuz eski İçtüzüğün böy
le yazılmış ve böyle uygulanagelrniş olması, bunun 
da böyle olmasını gerektirmez kanaatindeyim. Bunun 
düzeltilmesini önerdik; bir. 

Değerli milletvekilleri, bir de; İçtüzükte öngörü
len seçimler için, siyasî parti gruplarının ve siyasî 
parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin 
güçlerinin, kuvvetlerinin, oranlarının tespitinde, üye 
tamsayısının değil, eksik üyelikler çıkarıldıktan son
ra bulunan rakamın esas olacağı söylenilmektedir. 

Başka maddelerde ve başka konularda da, ileride 
karşılaşacağımız gibi, başka hacimler, başka rakam
lar, kuvvet oranlarının tespitine esas olabilecektir. 
Demek ki, karışık bir durumla karşı kar'şıyayız. ör
neğin, siyasî parti gruplarının Başkanlık Divanında 
temsili konusunda, grupların güç oranlarının tespi
tinde ise, eksik üyelikler çıkarıldıktan sonra, kalan 
sayı değil, gruplara mensup milletvekillerinin toplam 
sayısı esas alınmaktadır; yani farklı esaslar, farklı 
bazlar ve farklı hacimlerle karşı karşıyayız. 

Bu farklılıkları giderebilmek için, bütün hesap
lamalarda, bütün oran arayışlarında ve güçlerin tes
pitinde, üye tamsayısının esas olmasının daha doğru 
olabileceği inancındayız. 

Saygılarımla. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 
affedersiniz, konuşmacıların kürsüden konuştuklarını 
buradan anlayamıyoruz; galiba ses düzeninde bir bo
zukluk var. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
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Sayın milletvekillıeri, biliyorsunuz, ses düzeni 
ihale edilmiş, ihalesi yapılmış; fakat henüz bitirilme
miştir, inşallah düzeltilecektir efendim. Biz de aynı 
sıkıntıdayız ve biz de duyamıyoruz konuşmacının 
«sesini. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, saat düzeltildi mi efendim? 

BAŞKAN — Başka Söz isteyen var mı efendim? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

şahsım âdına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu İçtüzüğün daha salimen, 
daha süratli bir şekilde görüşülmesini sağlayabilmek 
için bir teşebbüs yapıldı ve dört partiye mensup ar
kadaşlar toplandık; 10 uncu maddeye kadar ancak 
vakit bulabildik ve bunu bir taradık, ittifak halinde 
olduğumuz maddelerde mutabakatımızı beyan ettik 
ve hazırlamış olduğumuz takrirleri de ortaya koyduk. 
Ancak, biraz evvel yukarıda yapılan toplantıda, 2 
nci madde üzerinde bir ihtilaf olmadığı ve bunda 
mutabık olduğumuz da belirtilmişti dört parti tara
fından; ama şimdi bakıyorum, yeni bir önerge veri
liyor; bu, tabiî benim için sürpriz oldu. Ancak bu 
madde burada, bu seçimlerin şöyle veya böyle ya
pılacağı meselesini değil, üye tamsayısının ne oldu
ğunu belirtiyor; bunu da iki kısma ayırıyor. 

Genel hususlarda, üye tamsayısını 400 olarak be
lirtiyor; diğer meselelerde, mesela yüzde oranlarının 
tespitinde ve İçtüzükte öngörülen bazı seçimler için 
«Eksikler çıktıktan» sonra diyor. Bu zarurîdir; çün
kü Anayasamız 2 maddesinde, bilhassa Plan ve Büt
çe Komisyonu ile KİT Komisyonuna seçilen üyeler 
içinde bağımsızların da olacağını belirtmiş; dğîer yer
lerde bağımsızların seçilme durumu yok. Zannedi
yorum ki madde, Anayasanın bu maddelerini de içi
ne alabilmek için sevk edilmiştir. O bakımdan, bir 
kargaşa olduğunu zannetmiyorum. Maddenin aynı 
şekilde geçmesinde bence bir mahzur yok. 

Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 

(Başka söz isteyen... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş biir önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 2 ndi maddesinin ikinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmelini saygıyla öneri
riz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Turan 'Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ayhan Fuialt 
ıMaıtaltya' 

'Muhittin Yiterim 
Edirne 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Üye tamsayısı 
Madde 2. — İçtüzükte öngörülen seçimler için 

siyasî parti gruplarının ve siyasî parti grubu mensu
bu olmayanların güçlerinin hesaplanmasında üye tam
sayısı esastır.i 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi bir açıklama yapacak mı? 
MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Sivas) — 

Açıktır efendim. 

ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İlk toplantı ve andiçme 

MAÖDE 3. — Milletvekili genel seçimi toplu so
nuçlarının Yüksek Seçim Kuruilunca Türkiye Radyo 
ve Televizyonları ile ilanım takibeden beşinci gün saat 
15.00"te Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Genel Kurulu 
çağrısız olarak toplanır. Bu birleşiimde, önce rnülletve-
ki'llerinin andiçme töreni yapılır. 

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, ka
tıldıkları ilk birleşimlin başında andiçerîer. 

Andiçme, her ımlletveMInin, Anayasadaki metni 
'kürsüden yüksek sesle okuması suretiyle olur. 

Ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk 
birleşiimin başında andiçerîer. 

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının 
alfabe sırasına göre andiçerîer. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 
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'Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkîye B'üyüik Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sa
yılı Türkiye Büyük Millet 'Meclisi İçtüzüğü Teklifi
nin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştifilme-
siin'i arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
'Balıkesir 

Süleyman Çelebi 
'Mardin 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Murat Sökmenoğlu 
Haitiay 

(Madde 3. — 'Milletvekili genel seçimi toplu sonuç
larının Yükseik Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve 
televizyondan ile ilanını takip eden beşinci gün Saat : 
15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce millet
vekillerinin andiçme töreni yapıln*. 

Andiçme, her milletvekilinin, Anayasadaki andiçme 
metnini kürsüden yüksek sesle okuması suretiyle ya
pılır. 

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının 
atîfalbe sırasına göre andiçerler. 

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri ile 
araseçimde milletvekili seçilenler katıldıkları ilk bir
leşimin başında andiçerler. 

Gerekçe : 

Bazı cümlelerin tekerrürünü önlemek ve ifade sis
temini sağlamak açısından bu düzenleme getirilmiş-
tir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU! BAŞKAM KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önerge sahibi?... Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; getirmiş bulunduğumuz 
bu dğeişiklik önergesi, haddizatında teklif edilen 
maddenin muhtevasına hiçbir surette müessir değil
dir. Biz sadece, mantıkî teselsül ve maddî vakıa bo
zulmasın diye bu teklifi getirdik. 

Şimdi, birinci fıkrasında, «Bu birleşimde, önce 
mflletvekillerMn andiçme töreni yapılır» dedikten 
sonra, «Andiçme töreninde bulunmayan milletvekil
leri, katıldıkları ilk birleşim başında andiçerler» de
nilmiş. Buna mukabil, o devre seçilen ve hazır bulu

nan milletvekilleri içlin de, «Milletvekilleri, seçim çev
resi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçer
ler» denmek suretiyle, aslî olan unsur en sona bı
rakılmış, fer'î olan ve bilahara tahakkuk edecek un
sur ise başa alınmıştır. 

Yine burada, «Ara seçimde milletvekili seçilenler, 
katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler» den
mek suretiyle yine fer'î olan unsur, aslî olan, yani 
ilik defa seçilen ve bir muayyen günde burada topla
narak yemin eden milletvekillerine takaddümen yer 
aldırılmış .bulunmaktadır. 

Bizim teklifimiz ise. «?Bu birleşimde, önce millet
vekillerinin andiçme töreni yapılır. 

Andiçme, her milletvekilinin, Anayasadaki an
diçme metnini kürsüden yüksek sesle okuması sure
tiyle yapılır» dendikten sonra; «O gün toplanan mil-
lötivekillerl -yani aslî unsur nazarı dikkate alınmak 
suretiyle- seçim çevresi,, soyadı ve adlarının alfabe 
sırasına göre andiçerler» şeklindedir. Esas olan du
rum budur. 

IBündan sonra istisnaî durumları ele aldık: 
«Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri 

île ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk 
birleşimin başında andiçerler» demek suretiyle, ha
zır bulunmayanlarla bilahara seçilenleri fer'î unsur 
telakki ederek, aslî maddenin sonuna eklemiş olduk 
ve iki fıkrayı bir fıkrada birleştirmek suretiyle metni 
kısaltmış bulunduk. 

Esasında, sayın komisyonun getirmiş olduğu me
tinle, sözlerimin başında arz ettiğim gibi, mana, muh
teva ve netice itibariyle hiçbir farkı yoktur. Ancak, 
sıralamada aslî unsurları başa, istisnaî unsurları sona 
almak suretiyle, kodifikasyon tekniğine uygun bir 
duruma getirilmiştir. 

Kabulünü istifham ediyor, saygılarımı sunuyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yasama yılının başlaması 
MAIDDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

3 üncü maddede yazılı- olan durum dışında, her Ey
lül ayının birinci günü çağrısız toplanır. 

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, ilk bir
leşimde Başkanlık kürsüsünden yapacağı bir konuş
ma ile yasama yılını açar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde DSP Grubu adına 
Sayın îsa Vardal; şahsı adına Sayın İhsan Tombuş 
ve Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın İsa Vardal, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADİNA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hazır
lanan teklifin 4 üncü maddesinin iklinci fıkrası üze
rinde grubum ve şahsıim adına görüşlerimi bildirece
ğim. 

Hazırlanan metinde, Cumhurbaşkanımız yasama 
yılının başında, isterse Meclisi açış konuşması ile 
açmaktadır. Hep'inizlin de hatırladığı üzere, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Meclisi açış konuşmasını yapar
ken, Meclis Başkanımızın kürsüsünden Genel Kuru
la hitap etmiştir ve Meclis Başkanımız da Sayın Cum
hurbaşkanımızın yanında ayakta yer almıştır. 

Bu uygulama, yani geçen dönemdeki bu uygula
ma şundan kaynaklanmaktadır: Hepinizin de bildiği 
gibi, 1960'a kadar olan dönemde, 1924 Anayasası 
gereği, Cıımhurb'aş'kanımız, icabında Meclise Baş
kanlık yapmakta ve bu nedenle, Meclisi bizzat ken
disi açmaktaydı ve bu konu Içnizamname ile dü
zenlenmişti. 

1961 Anayasasında, Cumhurbaşkanımızın Meclisi 
açma yetkisi ortadan kaldırılmış ve Cumhurbaşkanı
mız hiçbir zaman Meclisin açılışında konuşma yap
mamıştır. O nedenle, 1973^ hazırlanan Meclis İç
tüzüğünde, bu konuda herhangi bir düzenleme ba
his konusu değildi; fakat 1982 Anayasası, Cumhur
başkanımızın, istediği takdirde, yasama yılı başında 
Mecliste açış konuşması yapacağını öngörmüş ve ge
çen dönmede Sayın Cumhurbaşkanımız Meclise gel
diği zaman, Cumhurbaşkanımızın hangi kürsüden hi
tap edeceği konusunda açıklık olmadığı için, Meclîs 
Başkanımız tarafından eski Içnizamname ve tatbikat 
göz önüne alınarak, bizzat Meclis Başkanlığı kürsü
sünden hitap etmes'inin doğru olacağı görüşüne va
rılarak, o şekilde hitap ettirmiştir, ama halihazırda, 
bliz)im Anayasamıza göre, kuvvetler ayrımı prensibi 
vardır; bu kuvvetler ayrımı prensibine göre, Cum
hurbaşkanlığı makamı, her ne kadar devletin başı ise 
de, bir icra organıdır ve o nedenle, Meclis'in üstünde 
bir organ olarak kabul edilmemesi lazımdır. 

Bu yönden, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisi 
açış konuışlnnaısı yapmak istediği zaman, m'illetin kür
süsü olan bu (kürsüden Meclis© bJiaJp etmıesıin|in 
doğru oüatoağı göriilşüindeyijız; bir. 

Gerek Anajyaisamızia, gerekse İçtüzüğümüze gö
re, «Me&lfe, Biaşjkajnjsız ıtöpllamajmaiz» hükmü vardır. 

[ Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis kürsüsünden hitap 
etötiiği talkdirdle, Meclis ©aışjkanıımiizın kemdi kürsü
sünü boşaltması gerektiği için, Meclis başkansız 
toplanma durumuma) düşmektedir. Bu yönün de öm-

I lenmıestiı lifçim, M'öcJUıs 'Bajşlkıamımızın IkıandA Ikürsüısün-
I ide ıbutamaısı ve Guımhurbaşlkanınııtzın miılleıt Ikür-
I süsünıdetoı (konuşma yapmasının doğru, üiJlacağı gö-

rıüşlünjdıeiyiz ; (ilki. 
I Üçüncü dîa>ralk : ıMefcllıils Bajşlkainıımızın kürsüsün-
I den könuşımıa yaktığı takdirde, Meclis, Ibajşjkiansız oîiar 
I cağı liçiın, herhangi (bir m'üıda|hlalle anında, oıturumu 
I iıdajre ©den Mıecfc ıBaşkainııımıızın müdalhape lim'kânı 
I >bulunma|mlajsa nedenlyfla birtakım Ikartgaşalıikıliar otla-
I cağı düşüncesiyle yine, Sayın Cumlhuıribajşkanımızın, 
I millet (kürsüsünden hıilta|p etaesiıniin. dloğrui olacağı 
I görüşıünde-yiiz. 
I ıBaı düzenletmeyi düşünürken biz, hiçbir zaman 

Sayın Oumlhorlbaşlkıanjıımııẑ n ibu (konuda Iherhangli ıblir 
durumununj Mecllslte ıtiajntıışıüimiaisı anlamını düşıünme-

I dük. Biz, İçtüzüğü lüleni dönıemtene hıaizıdanıalk ve 
illeri dönemlerde de .taJCbilk latmelk gayesiyle (bu dü-
zenJlemeniinı (bu ışefcildb öllmıajsıı gerektiğii görüşünde-

I yilz. O nedenle, bu düzenlemenin yapılması gerekir 
I ikianılsmdaıyıız. 
I Teşekkür edenim. <p!SP sııraâaırın|dan alkışlar) 

Anlajvajtan PaıDttisi Grubu adına Sayın Mehmet 
I Onur, buıyıurun efendim. 

İAıNAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR 
(Kahramajnmaraış) — Sajyın Başkan, s'aıyigıdeğer mal-
teîıvetoillılerıi); yutoairıda da aırıfcadaıştnıızla, hu konuyu 

I Harıtüiştuk. Biz meseleye bu açıdan balkımjyioiruz. 
I ŞÖyıle ki; Tüırlkiye Btüyülk 'Müleit Meclisine Baş

kanlık yalpanı Ataiüürk dahi, Biaşlkafnım (bulunduğu 
I ıkürıslüden ajçılş ytapmışıtın Oysa, yida bir defa olmak 

üzere, Cumıhurlbaişlkanı tarlada (bir aÇış ıyopma|kta|drr; 
ıbu açış lyapma ikionuısunlda Mealıiıse başkamftılk yap-
malk ya tiıaj başka; Ibiir (kanun tasarısının görüîşül-
düğü işekldle meseleyi ele lalimalk, büzce yanlıştır. 
Cuımlhurlbaişlkainı burada Ibiır 'kionıuşma; yaipmalkta), 
Meclise başıaplajr dilemekte ive ayrılmatadır. Biz 
buınju mahzurlu görmüyoruz. Oysa, Gurnhıuırbaşka-
ı̂ ımmzın, davieitiinıfeiin ıbajşı toHinualsıi'' nedeniyle, burada 
çok kısia da ölsaı bir ıkonuışma yapmasını biz ajy-
kın göırmüyoruız; arkadaştan da meseleyli bu açıdan 
ela ajllmıalarunıı (istirhamı ediyoruz. 

tSaıygıHanumla. • 
(BAŞKAN — Teşdklkür ederim Sayın Onar. 

SHP Grubu Adına SiaJyıın Pallajoğlıu, (buıyuruM| 
efenldlim. 
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SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
PALAOĞLU <]Si)vas) — Sayın Başkan, sayan ımilet-
veklleri1; eski siyasî edebiyialtta adı «Nuıtlk-u ifitftaihi» 
olan paırlamamtıoyu açış konuşmasının Başkanlık 
kürsüsünden lyıapıimıaısıurpı tarihî seyırlr, aınaya|sal da
yamakları, dünü ve buıgünü üzertinıde durmak ihtiyacı 
açıktır ve belirgindir; bugünü, bugünkü durumu ay
dınlanabilmek için. 

Klonp şudur; Açıktır, Miyoruz ki, birimci dö
nem, güçler birliği dötofemi idü, Meclis hükümeti dö
nemi idü, Türkiye Büytük Mİlet Meefcimin Başkanı, 
Devlet Balkanı !i)dli ive her yıl Devlet Balkanı sıfatı 
(ille dfe II Mart günü (yenli yaisiaırria yılını bir açış ko
nuşması i e tok nütk-u (iiMltahi ile açardı. Teşkilatı 
Bsasüye Kanunumun Balzı Mevaddınıın Tavzihen Ta
dilime Dair Kamun, 1921 Anayasaısının batzı. madde
lerinim açıklık getirilerek değiştirilmesine »ilişkin ka-
nun-fci, Oumlhurîyetilmlilzi ilainı eden kanundur - Tür
kiye'de siyasî sistem açışımdan tok sıçranma, ve ilerle-
meyi de beraberinde getirdi. O da şu tt: Padiaı-
mıenıteır nitelikli tok siyasî ısıilsıteme geçtik; aflcak, 
Meclis üstünlüğü ağırlıklı tok parlammterizme 
geçitik. ©unun, Anayasayı değiştikten ve caımtıurtiyetd-
miızi dHiajnı eden o kanunun '111 inci maddesıine, nıutk-u 
ilftitoahli açısından yanlsaıması daj pek tabiî olanak şöyle 
tildlil: «Türkiye Reilslilcumıhıunu devletim reisıildıir. Bu sı-
ifiaitülaı, liizuım gördükçe Mıedilse ve Heyeti Vekileye 
niyaisfât öderi» Demıdk ki, parîamenlter sisteme bü-
yüik ölçüde geçlmüş olmasıma, rağmen, M'eelis üs-
tünlllüğü aiğıırfllıkk tok parlamerteıizme adım atıldığı 
için, cuımhuruyatim fiılan edilmiş olmasına ve paırla-
meniteriızme «rağmenı, Meclis üsltünlüığü ağırlıklı yeni 
sistemim tabiî ıbiiır icabı olaırak, Cumhurbaşkanı1, 
'kuvvetler aıyırılığınaı ırağmem, 1924 Anayasasına ka
dar, sadece açılış konuşmasının yapılacağı tören 
günlerinde değil, dilediği 2&ma|n da' Türküye Büyük 
Millet Meclislinde başfca|n|İk yapablmek »imkânına 
ve anayasa! dayanağına sahip ildi ve (bu Oonstıiıtuti-
onel (konsltitüsyonel) duırum 1924 Anayasasına ka
dar böyle sündlü. 1924 Amayajsası ile yöne Meclis 
üstünlüğü ağırlıklı ve faikaıt parlamenlter nitelikleri 
daha beftigflnjleşrriiş bir siıyaısî «tefeme geçildiği ilçiın, 
Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Mli'Ief Meclisine, 
dledıiığii zaman değil, sadece açılış Ikonıuışmaısını yaı-
paiöaığı gün (başkanlık yaıpalcağı bir anayasa hülkmü 
hailib.de kanşımızaj cılktı. 1924 Anayasasının, bu ge
lişmeyi ve ton değişikliği iffade eden 32 inci maddesi 
$öyfe: «Reisicumhur devletin reisidir. Bu sıifialtla, me-
vajaimii rnıajhsuısada İdlilkkaltliiriize supmak isterüm; '«Me

rasimi mahsusada - dikkatinize sunmak isterim; «Me
rasimi Mahsusa ile» değil, «Merasimi Mahsusada» 
dilediği zaman değil, »bir koşula - ve lüzum gör
dükçe ftbra Vekilleri Heyetime riayet eder.» 

Meraislimi mahsuısamın ne olduğunu da açıklamak 
ve anlamak ıMiyacı ita/biıdlir; Dahili Nİ2iamnamen!in 
12 npi maıddesıi de merasimi malhsusanın mp odidu-
ğunoj açıklamış ve beliribmilşıtiırı: «»Merasimi mahsusaı, 
her yasamaı yılının başında - yani o günler için 1 
Kasımı günü - Cumlhurlbaşkanının Türkiye Büyük 
Mlıdt Mledl'îsıinde yajpajcağı açış konuşmasının tö
renlidir. «Demek ki, o konuşmayı yapaırken, Tür
kiye Clımlhıuribaşkanlar 1924 Anayasanın ömrü bo
yunca; ama sadece o konuşmanın sınırları içinde 
ve o güinıe, o konıulşmlaya, onun törenine ve o (bir
leşime münhasır olmak üzere, aynı zamanda Türkiye 
Büyük Millet MecÜsiinıe dle rüyaiset ediyorlardı. Yani, 
19Ö1 Anaıyasa|san»a; kaldar, cumhuribaşkanfanmızın, 
açış konuşmasını yapaırken, tounıu, ıBaşkan'liılk kürsü-
ısıüsünlden yaıpmaliaırı, 1 linıai Dönemiin Biırkııoi Türikiye 
Büyük M'illlet Medilsıinden 'kalan güzel ıgelenekllerlin 
ibir ıdeivami' otaıakltan ilbaıret değidi:, constitutiionel', 
anayajsall İbir daıyanıaığı da vairdlı. 

GaleKiım 1951 Anaıyasaisı dönem'ine: 196)1 Ana
yasası, açış konuşmasılnıiı bilr kurum olarak, bir im
kân lodajrak, Iblir sterun olarak Ibütünüyle kajdırıldı 
ve tor yal 1 Kasıım'diaı Türkıiye iBÜıyük Mıiilflıelt Mec-
iiisiniin kendlii|inden itoplanacağı Ihlükmünü getirdi. 

1982 Anayasası isle, açış konıuışmasını, bir kurumu 
olarak yeniilderiı siyasî gündemimize getirmekle be-
raJber, ıbiir değişikliği de (birlikte getirdi; Sayın Oum-
hu^başikanlariı, dieıriıeirse açış konusmasmı yapacajk-
Har, Anıcaik, aıntıik anayasa hulkulkumuzdia, açış ıko-
nuşm'ajsı gününe münhasır olsa biile, cumhurlbaşkan-
laırının Türkiye ıBÜyük Mfiİet Meelistoıe baışjkanilık 
etmeleri gibi, bir anayasal imkân slöz konusu olmaı-
dığı 'ilcin, bu nutkun Başkanlık kürsüsüniden yapılmıa,-
sının ne ölçüde doğru ve mümkülnj oJiacağını düşün-
mök ve tantışmıaıya, açmak taiıyaüı da; kendıüıiğinden 
ve Ibiırlikte geldi. Ben de, bu İhtiyacı duyan aırika-
daşlıarınıızldan biriyim. Bunla henüz bir değiştirge 
önerlgesi vermedim, vermeyıi de düşünmedıkn; ancak, 
meselllönlin anayıaisaflı gecm'işM ve seyrini bugünkü 
anayaısal, Consltitutiionel durumu sunarak, möseleyi, 
ıdöşünmeye ve taırttaşmayiaı 'açmak ve bu ihtiyacın 
payilaşılmasını nilca etlmek için huzıurunıızidaıyım. 

Alçış kionıuşmaisının yapıldığı birleşim de bir bir-
leşümıdlir; ne kadar törensel olursa; 'ollsıun, bir Meclis 
birlaşknıidıir. Demek ki, bir Başkanlık Diiivanı olma
lıdır, olacaktır. Bialşkıanlık divansız bir birleşim, Baş-
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ıkaınlsîıız tok birleşim düşünmek mümkün değil 
1924 Anayasasının ömrü boyunca, açış konuşması 
BaşIkaınMc kıümsüsünidien yapılııyordu; ama o konuş
ma Ibilbinceye kadar IMecfllisiiim Başkanı, Cuımhuırbaş-
Ikaıramnı kendisiydi; antik ö anayasal imkân ve da
yanak anayasa hukulkulmuızdia yoktur. 

Bu alçıdan meseleyi düJşülnmek ve' tartışmak ih
tiyatını; bu {gıeçmcıiitsS-, bu anayafsal seyri de arz ederek, 
diıkkaitiınıiıze sunmak istedim. 

Saygılarımla. 0BP, DYP ive DSP sararanından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür. ederim Sayın Pateoğlu. 
Sayım İhsan Toımlbuış, ıbuıyurunı öfenidıim. 

AKSAN TOMBUŞ (Çorujm) — Sayın Başkan, 
mulhltetrem arkadaşlar; biraz övtvel konuşan parti söz
cülerinin fıiıkıiırteiime Öşitürak ediyorum. 

Esalsıınidıa, bendim ıon (glünı evvel verilmiş bir öner
gem vardı ve bu mahiyetteydi. Ben, dialha evvel bu 
meseleyi ıtalkıaJdidüm etimiş bulunu/yordum; ancak, 
grup adıma söz a|lima| 'imkânım olmadığı için, bana 
sına filmdi gelmiş ibulliunuyior. 

Muhterem arkadaşlar, mesele, ne Sayın Redsti-
cumlhuırumuızun şahsiyetini rienloide ötmek, ne dıe 
bu makamı küçüik görmek değiMir; kes'imılükle böy
le bir fikrîım yoktur, kendilıeriiıni tenzlih ederim. 
Ben,, burada bir Anayasa meselesini göz önünde tu
tuyorum. 

19214 Anayasası, kuvvetler biırlıiğini esas allıyor
du. Buna göre ReMcumlbur, aynı zamajnlda ibranın 
başı olduğu gfiibi, yasamanın da 'başıydı; bugünkü 
Anayasamızda Reilskuımlhur, ibranın başı; aradaki 
fark bu. Buna (muvazi olarak, o zamanki Dahiî 
Nilzaimnameniin 10 uncu (maddesi de şöyle diyor1: «Ni
sap varsa; <ve ReMcumhuir o gün (nutkunu irad ede
cekse, kJüMsüıyü işgali fille celseyi açar ye sene başı nut
kunu irad eder.» Dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanı 
celseyi açıyor, yani 'Meclise başkanlık ediyor; yalnız 
nutuk vermek için çıkımayor, aynıı zamanda; başkan
lık ediyor. O fh.«afljdfe nedir?.. Meeis başkainıı vardır, 
toplanmıştır, oturum (tamamıdır ve meseleler ytürü-
meöotedir. 

Bugünkü getirilen mesele nedir? «Reisicumhur 
«OTİtkumuı, isterse BaşkaniMc kürsüsünden söyler» di
yor; ytajnii «Riyaset ederi» demliyor, «Başkanlık eder» 
demiyor. «Başkanlık eder» demesi mümkün değil; 
çünkü icranın başı, yasamaya başkandık edemez; müm
kün /değildir. (DYP s t a r ından alikışllar) Şimdi ıbu-
ıradıa bir çelişki ohııyor. O 'halde, başkanlık edemeye -
ceğimp göre, sadece nu/tuk irad etmek 'için, Sayın 

Reisicumhur başkanlık makamını lişgaü ettiği andan! 
dıtiıbaıren, Meçte baışkansız kalmyor. 

^tüzüğün 59 uncu maddesli ne diyor? «Meclis 
Başkamı, oturumu kaparttaadıkça: yerini ıterk edemez» 
diyor; yani mefhumu muhalifi, yerinıiı ıterk ettiği an-
da lotuıruimu kapajtmış oluyor. O ıhaflde, kendisi 'yerini 
(torik ettiği anıdan (itibaren! otuıruım kapanmış -'bulunu
yor. Kapalı bir oturumda Sayın Reiisiioumhur'a biz 
nasıl nıuitulk (irat ettirebiliriz? Bu bir hukukî mese
ledir, ıgayiet ıhıajssas bk meseledir, Aniayalsamıza ay
kırı bir durumdur. Burası, Meclis Ba'şfcamımnın kür
süsü, ıbiır şeref makamı değil ki ıhiız ükram ediyo
ruz onu 'sayın Reisicumhurumuza. Eğer bir merasimi 
ilcap ederse, o merasiimin iöaipllarınıa, göre, bir kürsü 
de ihazıdlaiyajblliraız, yapabilıirifz; arma (kesinlikle Mec-
llisi Ibaışlkanlsız 'bırajkaım'aıyıız. iBnrıajktığıinıiiz anıda o otu
rumlun hukukî mesıelesii mevzubahis olur, hatta, otu
rum yapılmamış 'siaiyılıalbilllir. 

Bu balkımidan ıben, ıbunu ne şıilmdıjki Sayın Röisi-
currihuırumuizun şalhıstilyeti ile nıe de Reiısıicurnlhurluk 
mak'amının durumu file illgillli toir mesele oliaralk gör
müyorum; ıtatmaımıen Anayasa meselesi olarak görü
yorum. 'Ülsltelilk Iburada Sayın Reiisibumhur konuşur
ken Ibir hadise çıkarsa (temenni etmeyiz; ama ola
bilir, öldü da;, yajbaınıcı reisıicuimlıuırlllar konuşurken 
burada hadilseilıer loüdıu, ibaşikan müdahale etmek mec-
ibııiTİıyeıtinde kaldı) ıpdki İklim müda|haîle eidleoek, (kilm 
hâkim olacak oituıruma? Sayın 'Reiis'iioumthur nasıl bir 
duruma; düşecek o zaman, öyle 'bir şey olursa? Otu-
numa müdahale edecek bir kimse olmazsa, orada 
yanıtaldla duran 'Mecfe ıBıaşIkanı «Sayın Reislicum-
hurum, lütfen Ibiraız ıkenara, çekilliını de ıben sükuneti 
'sağflıa|yaiyım» mı d!iyec©!k? Bu kadar- 'gülünç bir şey 
iddia e;dlilemez. 

IMülhterem aırk̂ aldalşlaınm, bu ıtamajmen bir Ana-
yıaısaı meselesiidilr, tamamen hukukî meselledir. Kimse-
niin şalhsı illie lilgilsli' yok'tuır. Ben kendifataıi tenziih 
ederlra. 

IBenim ibu (hususta önerigem vardır, bu 'istika;-
metta oy kulliajnmalnııızıı lisltirtham ediiyörum. (DYP 
sıtfaiHarınıdan alllkışlaır) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Söz isti

yorum efendlim. 
IBAŞKAN — Sayın Erıyurt, buyurun efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; parlamentonun çalışma
larında en ziyade üzerinde durulması lazım gelen ve 
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her zaman Başkanlık Divanındaki değerli milletvekili 
arkadaşlarımızı rahatsız eden bir konu, İçtüzük konu
sudur. Tabiî bugün bundan evvelki dönemlere ait olan 
İçtüzüğü uygulamaktayız ve o tüzük bugünkü Mecli
sin yapısına uygun maddeleri kapsamamaktadır. Bu 
itibarla da, daima çelişkiye düşmekteyiz; Başkanlık 
Divanı ile de daima sürtüşme ve münakaşalar ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu İçtüzük, Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğüdür. 
Büyük Millet Meclisinde de parti farkı gözetmeksizin, 
zihniyet ve prensip fafkı gözetmeksizin, hep birlikte 
buna el koymamız ve en iyi bir şekilde bir eser mey
dana getirmemiz doğru olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu İçtüzük Parlamentonun 
bir eseri olacaktır. Hepinizin katkısıyla en güzel şe
kilde hazırlanması iktiza eder. Tabiî arada hukukî ba
kımdan problemler doğuracak maddeler varsa, onları 
da elbirliğiyle, sükunetle düzeltmemiz ve en iyi şekle 
getirmemiz iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bahsi geçen 4 üncü 
maddede - Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıyla alaka
lı diye düşünmemek lazım - Cumhurbaşkanının maka
mının özelliğini, bir de Büyük Millet Meclisinin hu
kukî vasfını göz önünde tutmamız iktiza eder. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bir teşrii, organdır ve Türk 
Devleti içerisinde en çok hususiyeti olan, fonksiyonu 
olan bir müessese şeklindedir. 

Şimdi bunu böyle düşündüğümüz takdirde - Bü
yük Millet Meclisinin açılışında, Başkanlık kürsüsün
den Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı hükmü ge
tirilmiştir maddede- biraz evvel arkadaşlarım da de
ğindiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık kürsü
sünde konuşurken, Başkanlık kürsüsünün boş kalma
ması esasını düşünmemiz ve göz önünde tutmamız ik
tiza eder, Büyük Millet Meclisi Başkanlığının devamlı 
surette vazifesi başında bulunması no'ktai nazarından 
hareket etmek icap eder. 

Şöyle ki, İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesi bir hü
küm getirmiştir, arz ediyorum: Burada, «Başkan otu
rumu» diyor - tabiî onunla ilgili madde geldiği za
man arz edeceğim - «birleşimi» demek lazım, çünkü 
başlayan oturum değil birleşimdir, «birleşimi açar» ol
ması lazım. 

Şimdi aynen okuyorum: «Başkan Oturumu açar 
ve gerekirse kapatır». Kim?.. Başkan. Madde devam 
ediyor: «Oturumun devamınca Başkanlık makamı ve 
Divan Üyelikleri boş kalamaz» diyor, hüküm bu. Bu 
bir içtüzük hükmüdür. Başkanlık Divanında kâtip üye 
arkadaşlarımızın da yerleri boş kalamaz; bu da bir 

İçtüzük hükmüdür. Eğer biz, Sayın, Cumhurbaşkanı
mızın konuşmasını, Başkanın yerinden yaptırırsak, o 
zaman Başkanın ayakta olması iktiza edecektir ki, bu 
durumda dediğimiz hükme aykırı ve çelişkili bir du
ruma düşmüş oluruz. 

Bir defa uygulamada oldu - dikkatlerinize arz ede
rek hatırlatmak isterim - Sayın Cumhurbaşkanımız 
burada Başkanlık kürsüsünden konuşmalarım yapar
larken, Sayın Başkanvekili arkadaşımız kalktı, sağ ta
rafında ayakta durdu, kendilerini getiren Sayın Baş
kanvekili arkadaşımız da sol tarafında ayakta durdu; 
Cumhurbaşkanımız da o şekilde konuşmalarını icra 
ettiler. O arada Cumhurbaşkanımıza karşı herhangi 
bir müdahale olsa veyahut el hareketiyle dahi bir kı
yamda bulunulsa, o zaman Başkanlık vazifesini kim 
ifa edecektir? Bir boşluk husule geliyor. O boşluğu 
yaratmamak lazım. 

Burası Büyük Millet Meclisidir. Büyük Millet Mec
lisinin Başkanı vardır, Büyük Millet Meclisinin Baş
kanı hepimizi temsil etmektedir, en üstün bir vazife
dir. O itibarla, burada hassasiyet gösterelim; müm
künse - arkadaşlarımdan rica ediyorum - bu maddeyi 
geri alsınlar, sakıncalarından âri .olacak şekilde tan
zim buyursunlar, ondan sonra müzakeresini yapalım. 

Zannediyorum İçtüzüğük teklifinin birçok madde
leri de zaman zaman geri alınacaktır. Geçici olarak 
toplanan arkadaşlarım da herhalde bu istikamette ça
lışmalarını yürüteceklerdir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir, saygıyla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; konunun önemi inkâr 
edilemez. Komisyonumuzda da bu mesele konuşuldu, 
bir hayli tartışma konusu oldu ve sonunda da bu şek
le bağlandı. Hadiseyi, bir tarihî seyri itibariyle ince
lemek; bir de Cumhurbaşkanının, icranın başı olarak 
değil, devletin başı olarak burada bulunduğunun tes
piti gerektiği noktasından incelemek icap eder. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 
Cumhurbaşkanlarımız 1961 tarihine kadar daima Ri
yaset kürsüsünden, yani Başkanlık kürsüsünden ko
nuşurlar. Eski tabir böyle olduğu için aynı kelimeyi 
kullandım, eski içtüzükte böyle yazılıdır; Sayın Cum-
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«urbaşkanları Başkanlık kürsüsünden konuşur; orada. 
andiçer. 

1961 tarihine kadar böyle geldi. 1961 tarihinde bu 
usul, yani Meclisi açma usulü kaldırıldı; Anayasada 
böyle bir hüküm yok; ama... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Meclisi açma» 
değil Sayın Başkan; yanlış söylemeyin; «açılışta...» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, evet 
«açılışta konuşma» hükmü kaldırıldı; ama müşterek 
içtüzük var; o müşterek içtüzükte Cumhurbaşkanının 
andiçme merasimi var; o kalkmadı, yani 1961'den 
sonra kalkmadı. Nasıl oldu? Sayın Cumhurbaşkanı, 
andiçmesini Başkanlık kürsüsünden yaptı. Yani o tea
mül - teamül demeyeyim - eski usul devam etti. Yani, 
1961 senesinden sonra bu usul kalkmış değil, kalkma
dı. Binaenaleyh, Sayın Cumhurbaşkanı gene Başkan
lık kürsüsünden andiçti. Şimdi... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkan nerede o 
zaman? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Başkan sağında, 
kıdemli Başkanvekili solunda. Şimdi biz bir de yeni 
içtüzüğümüzün 125 inci maddesini göz önüne alalım. 
Bu 4 üncü maddeyi onunla birlikte tetkik edelim. 125 
inci madde diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı konuşmak 
veya andiçmek için geldiği zaman, Meclis Başkanımız 
sağında, kıdemli Başkanvekili ise solunda olarak an
diçer veyahut konuşmasını yapar. Oradaki merasim, 
buradaki 4 üncü maddede de aynen tatbik edilecek, 
uygulanacak demektir. Binaenaleyh, her maddeyi ayrı 
ayrı bu şekilde tafsilen yazmaya gerek yok. Binaena
leyh, ikisini birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, Sayın 
Cumhurbaşkanının yine Başkanlık kürsüsünden ko
nuşması veya andiçmesi gerektiğinin kabulü neticesine 
gidiyoruz. 

Bazı arkadaşlar, «Efendim, bir olay olursa» dedi
ler. Efendiler, burası miting meydanı değil; burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin güzide üyelerinin 
toplandığı bir Meclis. Burada Cumhurbaşkanının bu
lunduğu zaman, böyle bir hadisenin olacağını tahay
yül etmiyorum; ama bir an için bunu düşünelim : 
Meclis Başkanı hazır, Meclis Başkanı orada, idareci 
üyeler hazır; Meclis Başkanı kürsüde olduğu zaman, 
kalkıp da karışıklığı bizzat... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hazırol-
da Meclis Başkanı olmaz! 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen müsaade 
buyurun. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — ... bizzat kendisi 
önlemiyor, bu işe idareci üyeler müdahale ediyor. Bi
naenaleyh, Meclis Başkanının hazır olduğu bir top
lantıda idareci üyelerin müdahale etmesi daima müm
kündür. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Olur mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Böyle hayalî bir 
hadisenin burada mevzubahis edilmesi halinde dahi 
çaresinin mevcut olduğunu arz etmek için bunu söy
lüyorum. 

Biz bu önergelere katılmıyoruz; devlet başkanıdır, 
icranın başkanı olarak değil, devlet başkanı olarak 
burada geliyor, yemin ediyor, andiçiyor veyahut da 
konuşmasını yapıyor. Binaenaleyh, tüzüğün bu mad
desinin aynen kabulü gerektiği kanısındayım; bunu 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğ-
lu. 

Sayın Altuğ, konuşacak mısınız efendim? 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bildiğim kadarıyla, bazı fotoğraflarda, 
devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün, Başkanlık 
kürsüsünde değil, hatip kürsüsünde konuşurken çekil
miş resimleri vardır. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). Bu bakımdan, hukukî olarak da Baş
kanlık Divanının boş bırakılmaması esası vardır. Ha
yalî de olsa, biz her şeyi düşünmek zorundayız. Dev
letin Başkanı olan Cumhurbaşkanımızı ve ileride Cum
hurbaşkanı olacaklarımızı da müşkül vaziyette bırak
mamamız lazımdır. Ben de şahsen bunu böyle düşü
nüyorum. Burası en.mukaddes bir kürsüdür, milletin 
bize verdiği en büyük yetkiyi buradan kullandığımıza 
göre, bundan sonraki Cumhurbaşkanlarımız da Mec
listen, aramızdan seçilecek, yani bizden birisi olacak
tır. Onun için buradan konuşmasında bir mahzur ol
madığı, yukarıda konuştuğu takdirde hakikaten Baş
kanlığın boşalacağı kanısındayım, görüşüm budur. 

Hürmetle arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. (DYP 

sıralarından alkışlar). 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz, efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Soru efendim. 
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BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
dakikanızı rica ediyorum, bir noktaya cevap verece
ğim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyon konuşursa söz hakkı doğar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Söz hakkı doğsun 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

hakkı doğar efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Atatürk' 
ün hitabet kürsüsünden konuştuğunu söylediler, doğ
rudur; ama Cumhurbaşkanı seçiminden evvel, istiklal 
Savaşı sıralarındadır o. (DYP sıralarından «Hayır» 
sesleri). Hayır yoktur öyle-bir şey efendim, öyle bir 
şey yoktur. (DYP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Öyle bir şey yoktur, 
olmamıştır. Ben bizzat yaşadım o günleri efendim, 
olmamıştır. Bunu açıkça söylüyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
„ Yanlış hatırlıyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru sormak isteyen 
var mı? Sayın Palaoğlu, Sayın Bayezit. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ko
nuşma hakkı dağdu. 

BAŞKAN — Söz veremeyiz efendim, yalnız soru 
sorulabilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, komisyon konuştu. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
VURAL ARTKAN (İzmir) — Efendim, ben söz 

istedim. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Palaoğlu söz 

istedi, siz soru sormak istediniz. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Efendim, ben de 
söz istedim (DYP sıralarından «Sayın Arıkan da söz 
istedi» sesleri). 

BAŞKAN — önce Sayın Palaoğlu söz istemişti, 
Sayın Arıkan. 

ı Sayın Palaoğlu, sıranızı Sayın Fırat'a mı veriyor-
} sunuz? Efendim, söz hakkı sizin; Sayın Fırat'a mı bı

raktınız? Sayın Fırat soru sormak istemişti. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır efendim, son-

I ra söze çevirdim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, sözü Sayın Palaoğlu 

istedi. (DYP sıralarından «Sayın Arıkan daha evvel 
istedi» sesleri, gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır efendim, so-
I rumu söze çevirdim; söz hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Anladım efendim, söz hakkı doğdu-
I ğunu ben de biliyorum; ama Sayın Palaoğlu söz iste

mişlerdi. (SHP sıralarından gürültüler. «Onun yerine 
konuşsun» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu sırasını veriyorsa ko
nuşurlar efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sı
ramı veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; müsaade ederseniz ben bir konuyu 
açıklıkla yüce Meclise arz edeyim ve biraz önce ya-

I pılan münakaşaların yersiz olduğu da kendiliğinden 
belli olsun. 

I Sayın Cumhurbaşkanımız 1982'de Devlet Başkanı 
I iken Kurucu Meclise gelmiş ve Kurucu Meclis üye-
I lerinin hitap ettiği buna mümasil kürsüden hitap et-
{ mistir; o zamanki Meclis Başkanı, gelişte ayağa kalk-
I mış; fakat oturarak Meclisi idare etmiş ve Devlet Baş-
I kanı da bu kürsüden konuşmuştur. Bunun tatbikatı 
I dört sene önce yapılmıştır, yasal olan da budur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Orası Kurucu Mec
lis. 

I BAŞKAN — Söz vereceğim efendim, bir dakika... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Dolayısıyla bu 

I kürsü milletin en ulvî, en yüksek kürsüsüdür. Meclis 
I Başkanı yerinde oturur, Sayın Cumhurbaşkanı bu kür-
I süden hitap eder. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Komisyon, ilaveniz var mı 
I efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yok efendim, söy-

I leyeceğimizi söyledik. Kurucu Meclisteki prosedür bu
rada uygulanmaz efendim. Oranın İçtüzüğü başka idi, 

I bizim İçtüzüğümüz başka. (SHP ve DYP sıraların-
I dan gürültüler). 
I VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, söz 
I hakkı doğdu. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu usulü tekrarlamanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; bu çok mühim bir 

maddedir. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN ı(îzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; İsa Vardal Beyefendiyi, Sayın 
Palaoğlu'nun ve konuşan bütün arkadaşlarımı dik-
ika'tle dinledim. 

Şimdi ben bir tereddüde düştüm. Hukukta hü
kümleri telif etmek gerdkir. Beni tereddüde düşüren 
husus şu oldu1: Cumhurbaşkanımızın görevlerinden 
bahseden Anayasa hükmünün, «Yasama ile ilgili olan
lar» bölümünün itki şu: «Gerekli gördüğü takdirde, 
yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde açılış konuşmasını yapmak...» 

Dikkat buyurun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Mec
lisin açılış konuşmasını yapacak; öbür taraftan da, 
Meclis kendiliğinden toplanacaktır. Demek oluyor 
iki, şu hükmün içerisinde, 1924 Anayasasındaki me
tot benimsenmiştir. Yani, Meclis kendiliğinden top
lanacak, Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlık makamını 
işgal edecek, açılış konuşmasıyla Meclis açılmış ola-
cakj 

Anayasa bu konuda bir şart getirmiştir; bu şart 
da, «Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekli görüp gör
memesi hususudur. Eğer, gerekM görüyorsa, Meclis 
Başkanı sıfatına, bu konuşmasından ötürü, yani açı
lış konuşmasından ötürü başkanlık yapma yetkisine 
de sahip olacaktır. Aksi takdirde, Anayasa «Açılış 
konuşmasını yapmaz» derdi, «birinci günü dilediği 
gibi konuşur» derdi. (DYP sıralarından «olmaz» ses
leri) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
«Açılış» yapmak başka, «Açılış konuşması» yapmak 
başka. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1 Madde üzerinde verilmiş önergeler var; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi içtüzük Teklifindin 4 üncü maddesinin, aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 
üncü maddede yazılı olan durum dışında, her eylül 
ayının birinci günü çağrısız toplanır. 

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, ilk bir
leşimde yapacağı bir konuşma ile yasama yılını açar. 

Gerekçe : 1. Teklifteki, Cumhurbaşkanının, Baş
kanlık kürsüsünden hitap etme ibaresi kaldırılmış
tır. 

2. Bu ibare, Anayasanın «Kuvvetler ayrılığı» 
prensibine aykırıdır. 

3. Teklifin 59 uncu maddesine de aykırıdır. 
4. Cumhurbaşkanı, Başkanlık kürsüsünde bulun

duğu müddet içinde, Meclis başkansız kalır ve Mec
listeki herhangi bir hadiseye müdahale imkânı yok
tur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü teklifinin 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla.) 

Mustafa Çorapçıoğlu Süleyman Çelebi 
Balıkesir Mardin 

Ahmet Sarp Osman Bahadır 
Diyarbakır Trabzon 

A. Mazhar Haznedar Murat Sökmenoğlu 
Ordu Hatay 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 
üncü maddede yazılı olan durum dışında, her eylül 
ayının 1 inci günü saat 15.00'te çağırışız toplanır. 
Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde ilk birle
şimdi yapacağı bir konuşma ile yasama yılını açar. 

Gerekçe : 1 inci fıkrada, her eylül ayının birin
ci günü, çağırışız olarak, toplanacak Meclisin top
lantı saati belli edilmemiştir. Halbuki, seçimlerden 
sonraki çağırışız toplantının saati 3 üncü maddede 
«15.00» olarak belirlendiği gihi, normal toplantı gün
lerini tayin eden 58 inci maddede de toplantının baş
ladığı saat «15.00» olarak belirlenmiştir. Herhangi 
bir aksaklığa meydan vermemek için, yasama yılı 
başındaki çağrısız toplantının başlayacağı saatin de 
belirlenmesi uygun görülmüştür. 

ikinci fıkrada, yasama yılı başında ve ilk birle
şimde gerekli gördüğü takdirde Cumhurbaşkanının 
yapacağı konuşmanın Başkanlık kürsüsünden yapıla
cağı şeklindeki hüküm muhtelif bakımlardan mah
zurlu bulunmuştur, öncelikle Meclis başkansız top-
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kınamayacağına göre, başkanın Meclis kürsüsünden 
ayrılması halinde toplantının hukuken mümkün olup 
olmayacağı münakaşa konusu olacaktır. Ayrıca, Baş
kan, Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve gerek
tiğinde lüzumlu tedbirleri almakla yükümlü bulun
duğundan, Başkanlık kürsüsünden ayrıldığı takdirde, 
uzak bir ihtimal dahi olsa, husule gelebilecek her
hangi bir karışıklığı önlemek imkânından mahrum 
kalacak ve sonuçta da arzu edilmeyen neticeler hu
sule gelebilecektir. 

Bu ve buna benzer sebepler dolayısıyla fıkradaki, 
«Başkanlık kürsüsünden tabirinin» kaldırılması uy-
Igun görülmüştüjr, 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Yasa Tek
lifinin madde 4'ten «Başkanlık kürsüsünden» sözle
rinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu - İbrahim Ural 
Erzurum! İstanbul 

Kemal Palaoğlu Ayhan Fırat 
Sivas Malatya 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 4 ün
cü maddesinin yeniden düzenlenmesi için komisyona 
iadesini arz ederiz. 

Haydar Koyuncu Sabahattin Eryurt 
Konya Erzurum 

Nabi Sabuncu Ertuğrul Gökgün 
Aydın Aydın 

Erdal Durukan 
Adana 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılk sırasına göre 
okutup işleme koyacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 4 ün
cü maddesinin yeniden düzenlenmesi için komisyo
na iadesini arz ederiz. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim./ 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... (DYP sıralarından «Hangi önergeyi?» 
sesleri) 

Okunan önergeyi efendim, 4 üncü maddenin ko
misyona iade edilmesini isteyen önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... ~ Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Madde, önergelerle birlikte komisyona verilmiş
tir. 

Efendim, maddeye geçmeden evvel bir şeyi arz 
edeyim: Sayın Batumlu, saatin neden bozuk olduğu 
hakkında Başkanlığa bir yazı göndermiştir. 

Saat bozuk, tamir ediliyor efendim. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

Tatil 
MADDE 5. — Tatil, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin çalışmalarını ertelemesidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girme 

karan alması, Danışma Kurulunun görüşü alındık
tan sonra teklifin Genel Kurulca oylanması suretiy
le olur. 

•Bir yasama yılında üç aydan fazla tatil yapıla
maz. 

Tatil kararı en az onbeş gün önceden alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ko

nuşmak isteyen var mı eefndim? Yok. 
Şahsı adına Sayım Reşit Ülker konuşacaktır; bu

yurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ben, maddenin yazılış şekli üze
rinde bir şey söyleyecek değilim. Yalnız, burada 
önemli gördüğüm bir noktayı ifade etmek iıstiyorum. 

Bu maddede başlık, «Tatil» dir. Birinci fıkrada 
da, «Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma
larını ertelemesidir» deniyor. Uygulamada gördü
ğümüz, halk arasında söylenilen ve çoğu zaman da 
bizim yüzümüze karşı «Siz tatil yapıyorsunuz; Mec
lis tatil oluyor, siz tatile .çıkıyorsunuz» diye ifade 
ediliyor. Geçmiş Anayasa zamanında bu süre beş 
aydı, şimdi i ç ay. Bu aslında, burada ifade edildiği 
gibi, çalışma arın ertelenmesidir. Geçmişte tatil ka
rarı alınırken, içinde «Milletvekillerinin seçmenlejiy-
le temas etmesi ve dinlenmeleri için» diye devamlı 
olarak bir ibare kullanılmaktaydı; fakat bu, vatan
daşlarımız tarafından Millet Meclisinin iki ay, üç 
ay tatil yaptığı anlamına alınmaktadır ve söylen
mektedir. Tabiî, memur olanlar vardır, öğrenci olan
lar vardır, adliyede bulunanlar vardır; orada tatil 
değil aslında, ama tatil olmayan bu şeye tatil de-
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diğimiz için, sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye'de en çok tatil yapan müessese görünümü
ne girmektedir. 

Sözlüklere baktığımız zaman orada da, mesela 
sözlüklerin bir tanesinde, «yasa gereğince çalışmaya 
ara verileceği belirtilen süre» diye tarif edilmektedir. 
Yani, çalışmalara ara verme süresi; dinlenme değil. 
Ondan sonra, dinlence, tatil anlamında devam ediyor. 
Başka dillerde de benzer şekilde kelimeler ıkullanı-
lıyor; «tatil edilme, geçici tatil, suspension.» Bu da 
böyle ifade ©diliyor. Mesela İngilizce sözlüklerde, 
«Bir çalışmanın askıya al-ımması, ertelenmesi» diye 
(kullanılıyor. 

Onun için, «ara verme» geçen dönemlerde orta
ya çıkmış bir söz; ben önerge vermiyorum; ama şu 
teklifte bulunuyorum; Yüce Meclisimiz eğer takdir 
eder, komisyon da kaltılırlsa, yine matlap olarak, «tatil» 
kdl'ilmesini kullanalım; onun yanında, «büyük ara ver
me» yahut «uzun ara verme» denilmesini, bizim «ara 
verme» dediğimizin de yine «ara verme» şeddinde bıra
kılmasını teklif ediyorum. Böylelikle halkımız, bizim 
ara verdiğimizi, tatile girmediğimizi, o zaman da gö
rev yapacağımızı bilmiş olur diye düşünüyorum. Bu 
fikirde olan birçok arkadaşımın olduğunu da bili
yorum, komisyonda ve hazırlık komisyonunda da 
bu işte uzman arkadaşlar aynı duyguları duymuş
lardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üliker. 
5 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge var

dır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü teklifinin 5 inci maddesinin son fık
rasının maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla., 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Onur 
Zonguldak1 Kahramanmaraş 

Ülkü Söylemezoğlu Cengiz Dağyar 
Kahramanmaraş Antalya 

Mehmet Kafkaslıgil Ahmet Büyükuğur 
İstanbul Kütahya 

Gerekçe : 
Tatil kararının en az 15 gün önceden alınmasının 

pratik hiçbir faydası yoktur. Aksine, gündemin ta
mamlanmaması halinde, alınan bu kararın değiştiril
mesi gerekebilir. 

Bugüne kadar, tatil kararları, Meclisin çalışma 
programı dikkate alınmak suretiyle, Danışma Kuru-
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lunun görüşü alındıktan sonra oylanarak alınmış ve 
bu konuda herhangi bir sorun da çıkmamıştır. 

Bu nedenle; uygulamanın aynen sürdürülmesi ve 
adı geçen fıkranın maddeden çıkarılması yerinde ola
caktır. 

ÖMER KUIŞHAN (Kars) — Aleyhinde, Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşulmaz 
Sayın Kuşhan. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T, COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
saymadınız. 

BAŞKAN — Neyi efendim? 
İSA VARDAL {Zonguldak) — Oylama, sayılma

dan yapılmıştır. 
BAŞKAN — Nasıl sayılmadan efendim? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

efendim. (SHP, DYP ve DSP sıralarından «Sayın, 
sayın» sesleri) 

IÎSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, oy
lamaya itiraz ediyoruz; saymadan" yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama listeyebilirsiniz; 
ama bu şekilde olmaz; 1 kişi kalkıp yoklama isteye
mez. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Hayır, yoklama 
istemiyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yoklama istemiyoruz ki biz. Olur mu 
böyle şey efendim? 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi okutuyorum efen
dim... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
bu konunun halledilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, alakası yok efen
dim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Kabul edenlerle, 
etmeyenlerin sayımı yapılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi 'değişik şekliyle oya sun
dum, kabul edildi efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ret oylarıyla ka
bul oyları mukayese edilmedi ki, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayıma itirazınız varsa, yoklama 
istemiyoruz efendim. 

İSA VARDAL '(Zonguldak) — Yoklama başka 
şeydir efendim^ 

BAŞKAN — iki ıkâtip üyemiz ve bendeniz sayı- . 
yoruz efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biz 

yoklama istemiyoruz; oyları saymadınız. 
BAŞKAN — Efendim, 5 inci madde oylanmış

tır. 

İM. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayıma itiraz edilemez mi, İçtüzükte bu
na dair hüküm yok mu efendim? 

BAŞKAN — Nedir efendim?. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yıma 'itiraz edemez mi 5 milletvekili? 
BAŞKAN — Eder efendim; ama 1 İkisi kalkıyor

sunuz. Eğer istiyorsanız yoklama yaparız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ydklama niçin yapalım Sayın Başkanım? İçtüzükte 
milletvekilleriniın sayıma itiraz hakkı vardır; biz yok
lama istemiyoruz ki. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, 5 kişi kalkmış ol
saydı, olurdu^ 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kalktı efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim; 1 kişi ayağa kalktı 
ve maddeyi oyladım, geçti, efendim. 

M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, «5 kişi ayağa' kalkmadı» demediniz 
ki, «Ydklama isteyebilirsiniz» dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalksaydı, si
zin dediğiniz sayının... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
mediniz bunu, «Yoklama isteyebilirsiniz» dediniz. 

BAŞKAN — Demeye lüzum yok efendim, İç
tüzüğü biliyorsunuz Sayın Bayezit. Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, şu müzakereleri taraf tutmadan yü
rütünüz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Tarafımız yok 
efendim. Bu hepimizin İçtüzüğü, ne tarafı var? Bu
lada taraf diye bir şey yok efendim, Meclis müza
kerelerinde taraf olmaz. 

Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak)' — Sayın Başkan, 

yapılan sayıma ve verilen karara İçtüzüğün 19 uncu 

maddesi gereğince itiraz ediyorum efendim, usul 
târtışmasj açılmasını rica ediyorum., 

BAŞKAN — 19 uncu madde ile ilgili bir şey yok 
efendim burada. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Var var... 
BAŞKAN — 19 uncu maddeye bakalım efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ol

dubittiye getiriyorsunuz. 
BAŞKAN — Oldubittiye getirmek diye bir şey 

yok efendim^ 
Sayım Vardal, İçtüzüğün 19 uncu maddesi, Danış

ma Kurulu ile ilgili bir maddedir ve konumuzla hiç 
•ilişkisi yoktur. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Madde numara
sı yanlış olabilir efendim. 

Efendim, 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Araverme 

MADDE 6. — Araverme, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onbeş günü 'geçmemek üzere çalışmaları
nı ertelemesidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin araverme kara
rı alması, Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü 
alındıktan sonra teklifin Genel Kurulca oylanması 
suretiyle olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

önerge?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

Sürelerin tatil ve araverme sırasında işlememesi 
MADDE 7. — Anayasada, kanunda ve bu İç

tüzükte gösterilen süreler; aksi, Anayasa, kanun veya 
İçtüzükte belirtiimedilkçe, tatil ve araverme sırasında 
işlemez, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Grup adına efendim. 
' BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Palaoğ-

lu, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA

LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bir başka maddenin müzakeresi vesilesiyle de 
arz ve ifadeye çalıştığım bir fazlalık, bir zait bu mad
de metnimde de var; «Bu İçtüzükte» diyor. İçtüzük 
tektir. Bunun kaldırılmasına ve dil açısından, anla
tım açısından, ifade açısından daha akıcı ve daha 
doğru olduğuna inandığımız şekilde düzenlenmesine 
ilişkin değişiklik önergemiz de zaten sunulmuştur. 
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Önce, teklif edilen metni okuyayım izin verirse
niz, karşılaştırma imkânının doğması açısından. Tek
lif edilen metin şöyledir: 

«MADDE 7. — Anayasada, kanunda ve bu İç
tüzükte gösterilen süreler aksi, Anayasa, kanun ve
ya İçtüzükte belirtilmedikçe, tatil ve araverme sı
rasında işlemez.» 

ıŞu değişikliği önermekteyiz: «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarıyla ilgili süreler - ki, 
kastedilen odur - Anayasada, kanunlarda ve İçtü
zükte aksine hükümler yoksa, tatil ve araverme sı
rasında işlemez.» 

İki metin arasındaki farklar şunlardır; tekrar dik-
katinize ve ilginize sunmak isterim: 

1. «Bu İçtüzükte» ibarelerı'ndeki fazlalık kaldı
rılmak istenmekte ve İçtüzükte» denmektedir. Doğ
rusu budur.) 

2. «Kanunda» denmektedir. Bu sürelerle ilgili 
özel hükümler «kanunlarda» olabilir; bir kanunda 
değil birden çok kanunda olabilir. Binaenaleyh, «ka
nunlarda» demek daha doğru olacaktır. 

Anlatımın, ifadenin daha akıcı ve daha doğru ol
ması açısından bu metni ve düzenlemeyi öneriyo
ruz. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Bir önerge var okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teiklif ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

İbrahim Ural 
Jstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Sürelerin tatil ve araverme sırasında işlememesi 
Madde 7. — TBMM Genel Kurulu komisyonlar 

ve gruplarla ilgili süreler tatil ve araverme sırasın
da işlemez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. eOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bir de
ğişiklik yok, katılıyoruz; sakınca yok, yani kapsam
lı bir ifade. 

BAŞKAN — Sakınca yok diyorsunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, aynı şekilde, açıklama getiriyor sadece, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, komisyon önergeye katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Önerge kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi, önerge istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Olağanüstü toplantı 
MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi; 

tatil veya araverme sırasında, Cumhurbaşkanınca ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca ola
ğanüstü toplantıya çağrıldığı, takdirde, çağrı günü 
toplanır. 

Cumhurbaşkanı, olağanüstü toplantı çağrısını doğ
rudan doğruya veya Bakanlar Kumlunun istemi üze
rine yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, olağanüs
tü toplantı çağrısını doğrudan doğruya veya en az 
üye tamsayısının beşte birinin imzasını taşıyan ge
rekçeli bir önerge üzerine yapar. 

Bu çağrılarda, olağanüstü toplantı gün ve saatinin 
ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş ol
ması şarttır. 

Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca, Başkan, 
ilk önce çağrı yazısını okutur ve Hı toplantıyı gerek
tiren konu görüşülür. Bu konu üzerimde gerekli iş
lemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, 
tatile veya aravermeye devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz?. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan!... 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, şahsınız adına mı 
söz istiyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Önerge üzerinde söz alacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 8 inci maddesinin birinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımız
la öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Muhittin Yıldırım 
. Edirne 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
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Olağanüstü Toplantı 
Madde 8. .— Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil 

veya araverme sırasında Cumhurbaşkanınca veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca olağanüstü 
toplantıya çağırıldığında, çağrıda belirtilen gün top
lanır. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki değişikliğe ko
misyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Metnimiz daha açık, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun . Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük bir düzelt
me, imkânı aramak, değişiklik imkânı aramak için 
verilmiş önergemiz hakkında huzurunuzdayım. 

Teklif edilen madde metni, olağanüstü toplantı
lar için, «çağrı günü toplanır» diyor. Bunun açık 
olmadığını ifade etmek istiyorum ve önergemiz de 
bu ihtiyaca uygundur. Çağrı günü, çağrının yapıl
dığı gün olarak da anlaşılabilir, çağrıda belirtilen 
gün olarak da anlaşılabilir. Biz buna açıklık getirmek 
ihtiyacından kalktık; bu ihtiyaç bu kadar tabiîdir; 
çünkü «çağrı günü» çağrının yapıldığı gün olarak da 
anlaşılabilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi, önerge istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Organlarının 

Kuruluşu ve Çalışmaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık Divanı 
MADDE 9. — Yasama döneminin birinci birle-

şimünlı ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilin
ceye kadar, en yaşlı milletvekili Geçici Başkanlık 
görevini yapar. İkindi derecede en yaşlı üye, Baş-
kanvekilMği görevini yerine getirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici olarak Kâtip 
Üyelik görevini yaparlar. 

Üçüncü yasama yılı başında, yeni Başkan seçilin
ceye kadar, geçen yasama yılının başkanvekillerinden 
en yaşlısı Geçici Başkanlık görevini yapar. 

Yasama dönemi sonunda, milletvekili seçimi ta
rihine kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
geçici başkanlık görevini yapar. 

Kâtip üyelik görevini de, geçen yasama yılının 
kâtip üyelerinden ikisi, bunların bulunmamaları ha
linde en genç iki milletvekili yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Çorapçıoğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu 
madde Anayasamız gereğince, beş yıllık yasama dö
nemi içerisinde; bir 2 yıl için, bir de 3 yıl için seçi
len Başkanlık Divanının seçimleri ile ilgili bir hü
kümdür. 

«Geçici Başkanlık: Divanı» başlığını taşıyan bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarını tabiî karşıla
maktayız. Esasen evvelden *beri, gerek yazılı huku
kumuzda, gerek teamül halinde bu tatbik edilegel-
miştir. Mesele, bu maddenin üçüncü fıkrasından iti
baren başlamıştır. 

Şimdi 'bir anlayışa göre, birinci devre için seçi
len baŞkan ve diğer divan üyelerinin görevleri iki 
yılda sona erer, ikinci devre için seçilen başkan ve 
diğer divan üyelerinin görevleri ise, üç yılın hita
mında sona erer. Sona eren görevleri itibariyle, bun
ların Meclisi bu sıfatları itibariyle idare etmelerine 
veya Meclise hizmet vermelerine imkân yoktur. Bu, 
fikir olarak doğrudur; ancak Anayasamızın 77 ndi 
maddesinin son fıkrası şu hükmü getirmektedir : 
«Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, ye
ni Meclisin seçilmesine kadar sürer» Binaenaleyh, bu 
seçim dönemleri için geçici divanlar kurmaya çalışa
cağımıza, Anayasanın bu hükmüne dayanmak sure
tiyle, aslı var olan şeyin fer'i de vardır hükmüne is
tinaden, türlü şekillerde değil de, her şekliyle de 
Anayasaya aykırı bulduğumuz usullerle seçilecek ge
çici başkan, kâtip üyeler vesaire bulmaktansa, salim 
ve pratik bir tedbir olarak, bir çare olarak biz şunu 
teklif etmekteyiz : Yenisi seçilinceye kadar eski baş
kanlık divanın görevi devam eder. 

'Bunun mahzuru var mıdır, yok mudur, münakaşa 
edilebilir. Ancak ifade edeyim ki, getirdiğimiz ideal 
bir çare değil; fakat çareler arasında en iyi olanıdır 
ve bilhassa Anayasanın 77 inci maddesi muvace
hesinde de, Anayasaya aykırılığından bahsetmeye im
kân yoktur. Bu hususta, seçim devreleri zarfında 
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mevcut olan divanın aynen görevlerine devam et
melerini temin için vermiş olduğumuz önergemiz 
mevcuttur. 

Durumu böylece açıklarken, ayrıca önergemizin 
de kabul edilmesi lehinde oy kullanmamızı istirham 
etmekteyim. Derin saygılarımla efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğ-
lu. 

SHP Grubu adına Sayın Ayhan Fırat, buyurun 
efendim. 

ISHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın milletvekillerî; bu mad
de Meclis Başkanlık Divanının teşekkülüne aittir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında «Başkan seçilinceye 
kadar» diye bir ibare vardır. Buna açıklık kazan
dırmak gerekir. Nitekim, aynı maddenin 4 üncü fık
rasında, bu başkanın- «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı» olduğu yazılmaktadır. Dolayısıyla bu 
ibarenin birinci fıkrada, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Balkanı seçilinceye kadar, en yaşlı milletve
kili Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede 
en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir» 
dedikten sonra, diğer paragraflardaki «Başkan»ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğu da 
anlaşılmış olur. 

Dolayısıyla, birinci paragrafa «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı» ibaresinin konulması yerin
de olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Tomlbuş. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben de 

söz istiyorum; önergem var. 

İHSAN TOMIBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu madde gerçekten sıkıntılı bir 
madde. Bunun sebebi de, Anayasamız yasama yılı
nın başlangıcını eylül olarak belirtmiş, seçim tarihini 
de ekim olarak koymuş. Diğer taraftan da, Meclis 
Başkanlık Divanının müddetini önce 2 sene, sonra 
da 3 sene olarak tespit etmiş. 

Şimdi, ikinci defa seçilen Meclis Başkanlık Di
vanı 3 sene müddetle görev yapacak. Üç sene eylül
de bitiyor, seçimler ekimin ikinci haftasında yapılı
yor; yani birtmçük aylık bir zaman var. Şimdi, bu 
arada Başkanlık Divanında bir boşluk husule geli

yor. Bunu kim dolduracak, nasıl dolduıacağız? Olur 
ya Meclis fevkalade toplantıya çağrılabilir; kim ça
ğıracak? Bunlar dikkate alınması lazım gelen husus
lar. Ancak, hangi imkânları buldurarak bunu çöze
ceğiz? 

Bir de, iki sene sonunda yeniden seçim yapılma
dan görevleri biten Meclis Başkanı ve diğer üyeler
den sonra üçüncü yılın başında ve divan seçimlerine 
geçilmeden evvel, en yaşlı başkanvekiliriin başkanlık 
edeceğine dair bir hüküm köydük; bu, eski İçtüzü
ğümüzde de var, Dahilî Nizamnamede de böyle; bir 
teamül haline de gelmiş. 

Ş/imdi, biz 'burada «İki yıl bittikten sonra üçüncü 
yıla geçerken, Meclis Başkanı seçilmeden evvel, Mec
lis başkanvekSil'lerinin en yaşlısının vekâlet edeceğini» 
söylüyoruz. İkinci fıkraya gelince, yani dönemin 
sonunda, eylül ayı gelip de Meclis Başkanlık Diva
nının görevi sona erdikten sonra, seçime kadar kim 
Başkanlık yapacak diye düşünüyoruz; burada ikinci 
fıkrada da, «Meclis Başkanı, geçici Başkan olarak 
devam eder» diyoruz. 

Şimdi, ben burada bir çelişki gördüm. Eğer iki 
sene sonunda başkan seçilmeden evvel en yaşlı baş-
kanvdkili başkanlığa vekâlet edecekse, burada da o 
etsin veyalhüt burada başkan vekâlet edecekse orada 
da yine o etsin. Yani bir tenakuz var gibi gördüm. 

Bazı sayın arkadaşlarımız da bu sıkıntıdan kurtul
mak için, «Bütün divanın seçimlere kadar vekâlet et
mesi gerektiğini» söylüyorlar. Bu da Anayasamıza ay
kırı, bunu da ka!bul etmek mümkün değil. Diğer hu
suslar da, zaten zorlanarak getirilmiş ve Anayasaya 
karşı hükümler. 

Ben musir olmamakla, İsrarlı olmamakla beraber, 
•bir birlik sağlanması bakımından, birinci fıkrayla ikin
ci fıkranın aynı istikamette düzenlenerek, başkanve-
killerinin en yaşlısının vekâlet etmesi hususunda bir 
önerge verdim ve bu çıkar yolu buldum. Esasında 
bu da çıkar yol değildir; ama en ehveni şerr olarak 
ibu yolu seçtim. Takdir ederseniz bu şekilde kabul 
ederiz. Eğer bu edilmezse, aynen kabul edilmesinde 
de önemli bir mahzur yok. Zaten getirilen sistem
lerin hepsi mahzurludur. Bu, Anayasamızın seçim
lerin tarihiyle dönem başkanlarının tespitinden ileri 
gelmiş olan bir açıklıktır, bu sıkıntı oradan ileri gel
mektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan so

rum olacak. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben de soru so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal ve Sayın Tutum soru 
sormak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Vardal. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 

maddenin dördüncü fıkrası «Yasama dönemi sonun
da, milletvekili seçimi tarihine kadar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı geçici başkanlık görevi
ni yapar» diye düzenlenmiş. 

Şimdi, yasama dönemi 31 Ağustosta bitiyor. 1 
EylülMen, yeni seçimlerin yapılacağı tarihe kadar olan 

. boşlukta Meclisin başkansız kalmaması İçin ya halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan kişi 
veyahut da -eğer maddede değişiklik yapılacaksa- en 
yaşlı fiaşkanvekillnin bu görevini sürdürdüğünü fark 
edelim; ama bu arada adaylığını da koyacağını dü
şünelim. 'Medlüs Başkanı olması sıfatıyla tarafsız kal
ması da bahis konusu. Adaylığını koymayı düşündü
ğü takdirde, seçim gezilerinde propaganda çalışma
ları yapabilecek mi yapamayacak mı? Bu 'konunun 
açıklığa kavuşmasın'da yarar olduğu kanısındayım. Bu 
konuda Sayın Komisyon ne düşünürler? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — efendim, buradaki 
«Başkan» tabiriyle kürsü başkanlığından bahsedilmek
tedir. Zaten burası geçidi b'ir Başkanlık Divanıdır. 
Buradaki başkan, kürsü başkanıdır. Binaenaleyh, bu
rada, asıl Meclis Başkanının seçimlerde propaganda 
yapmasına, faaliyet göstermesine engel teşkil eden 
bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
ıSaym Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bu 9 ve 10 uncu maddelerin yer değiştirmesi gerek
tiğini düşünüyorum. Sayın Komisyondan soruyorum; 
evvela «Başkanlık Divanı» diye birinci bölümde baş
lık atılmış, sonra «Geçici Başkanlık Divanı» ve «Baş
kanlık: Divanının kuruluşu» denmiş. Evvela, divanın 
ne olduğunun tanımlanması gerekir. Bölümün başlığı 
«Başkanlık Divanı» olduğuna göre, evvela Başkanlık 
Divanının ne olduğunu tanımlarsınız, ondan sonra 
«geçici başkanlık divanı» dersiniz, başka şeyler söy
lersiniz. Kuruluşu belli olmayan şeyi öne almışsınız. 
Komisyon bu konuda acaba ne düşünüyor? Lütfen, 
komisyon bunu geri çeksin, böyle bir düzenleme ya
pabilir mi incelesin. 
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Sayın Başkan, Mndi sorum şu : 9 uncu (madde 
«Geçici Başkanlık Divanı» başlığını taşıyor, madde
nin matlabı bu; fakat 9 uncu maddenin bütün fık
ralarına bakın, divandan söz etmiyor. Bu nasıl bir 
maddedir? Divan kolektif bir kurumdur; fakat bu 
kolektif kurumla ilgili tek bir cümle yok, sadece Baş
kanın, Başkanvekillinin ve Kâtip Üyelerin geçici ni
teliklerini belirtmekle yetinmiş. Başkanlık Divanı ne
rede burada? Bu geçidi başkanlık divanı nedir? Bu 
da belli değil. Bu nasıl bir maddedir? Bunu lütfen 
komisyona geri alsınlar efendim. «Acaba alırlar mı?» 
diye soruyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın (Komisyon. „ 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, geri al
mayı gerektiren bir şey yok. Geçici Başkanlık Di
vanı matlapta yazılı Diğer maddenin fıkralarında da, 
Başkanlık Divaninin kimlerden teşekkül ettiğini, te
rekküp ettiğini izah etmişiz; gayet açık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok, orada yok, 
(bunda var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var var, açık efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzük teklifinin 9 uncu maddesi dördüncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Madde 9, fıkra 4. — Yasama dönemi sonunda 
milletvekili seçimi tarihine kadar Başkanvekillerinden 
en yaşlısı geçici başkanlık görevini yapar. 

Gerekçe : (Maddenin bir üst fıkrası ile çelişki var
dır. Taidil teklifi iki hükmü paralel hale getirmekte
dir. 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzük Yasa Teklifinin madde 
9 ilk paragrafındaki, «'Yasama döneminin birinci bir-
legiımi» yerine, «Yasama döneminin ilk birleşiminin 
deyimi ile değiştirilmesini, 

Ayrıca, üçüncü fıkrasının sonuna, «Divan kâtip
liklerini, geçen yasama yüının kâtip üyelerinden mev-
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cut olanlardan herhangi ikisi geçici divan kâtipliği 
görevini yapar» cümlesinin eklenmesini ve ayrıca, 
maddenin dördüncü fıkrasında, «Yasama dönemi 
sonunda yeni seçilen milletvekillerinden en yaşlısına 
görevi teslim edilinceye kadar Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, geçici başkanlık görevini yapar» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif öderiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Halis Soylu 
Kars 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Gerekçe : Teklifimizin ilk iki bölümünde öneri
miz açıktır. 

iSon önerimize gelince : Başkanın geçici olarak 
milletvekili seçimi tarihine kadar geçici başkanlık 
yapması bir boşluk yaratır. Seçim yapıldıktan sonra, 
seçim sonuçları seçim mazbatalarının alınıp Ankara' 
ya gelme uzayabilir. Bu beş on günlük bir ara İçin 
boşluk olmasın diye teklifte bulunulmuştur. 

Takdir yüce heyetindir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
9 uncu madde birinci satırdaki «Başkan seçilin

ceye kadar» ifadesinin, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı seçilinceye kadar» olarak değiştirilmesini 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Fırat 
Maîaltya 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Mâhimet Azizoğlu 
Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 9 
uncu maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

»Saygılarımızla. 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

M. Mustafa Stökmönoğhı 
Hatay 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Osman Biatedir 
Trabzon 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Geçici Başkanlık Divanı 
MADDE 9. — Yasama döneminin birinci birleşi

minin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçiiiince-. 
ye kadar, en yaşlı milletvekili Geçici Başkanlık göre
vini yapar, ikinci derecede en yaşlı üye, Başkanvefcil-
liği görevini yerine getiirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici olarak Kâtip 
Üyelik görevini yaparlar. 

Üçüncü yasama yılı başında, yeni Başkan seçilin
ceye kadar, geçen yasama yılının Başkanlık Divanı 
görevine devam eder. 

Yasama dönemi sonunda, milletvekili seçimi ta
rihine kadar, seçimden önceki Başkanlık Divanı gö
revine devam eder, 

Gerekçe : 
Anayasamızın 77 nci maddesinin son fıkrası, «Ye

nilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Mec
lisin seçilmesine kadar sürer» demek suretiyle yasama 
organı bakımından herhangi bir boşluğa meydan ver-
aneyecek hüküm getirmiş bulunmaktadır. Meclisin 
yetkileri, Meclisin seçilmesine kadar devam edeceğine 
göre, gerek ilk iki yıl sonunda ve gerekse Meclisin 
yenilenmesi halinde seçimlere kadar, Meclis Başkanı 
dahil olmak üzere, mevcut Başkanlık Divanının gö
revine devam etmesinde bir sakınca bulunmadığı gi
bi, aksine Meclisin yetkileri devam ettiği cihetle lü
zumlu olarak mütalaa edildiğinden, maddenin bu şe
kilde değiştirilmesi uygun olacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bir önergemiz var, lütfeder misiniz; yoksa... 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge geldi, onu da 
okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 9 uncu maddesinin Komisyona iade edil

mesini arz ve teklif ederiz. 
Cahit Tutum Ayhan Fırat 

BaiMcesıir Malaltya 
Ömer Necati Cengiz . Kadir Narin 

İstanbul Diyarbakır 
Kemal Palaoğlu 

Sivas 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 

okutup, işleme koyacağım. 
Yüksek "Başkanlığa 

Teklifin 9 uncu maddesinin Komisyona iade edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergemi yerim
den arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, önerge

nin niteliği açıktır'. Madde metni, bu vaziyette olduk
ça karmaşık ve anlaşılmaz 'bir metindir. Metnin ye
niden tartışmaya imkân vermek bakımından Komis
yona iadesi istenilmektedir. 

İRAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyona iade önergesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, bir da
na sayacağız. Çünkü tereddüt hâsıl oldu. Efendim 
öyle, biziim taraftan, bu taraftan da şey vermiş... 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — Si
zin taraf ne demek (Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, özür dilerim; yani ANAP 
Grubundan demek istedim. - ' . 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakanların yetkisi var mu efendim? 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi dkutuyorum : 
Tunceli Milletvekilli Ali Rıdvan Yıldırım ve ar

kadaşlarının önergesi: 

Sayın Başkanlığa 
9 uncu madde 1 inci satırdaki, «Başkan seçilince

ye kadar» ifadesinin, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı seçilinceye kadar» olarak değiştirilmesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. İçtüzük zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğüdür efendim. 

BAŞKAN — Sayın YJdırım?,.. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Önerge 
açıktır efendim. 

BAŞKAN — «Açık» diyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum milletvekili Hlmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzük Yasa Teklifinin madde 
9 ilk paragrafındaki, «Yasama döneminin birinci bir
leşiminin» yerine, «Yasama döneminin ilk birleşimi
nin» deyimiyle değiştirilmesirii; ayrıca 3 üncü fıkra-. 
sının sonuna «Divan kâtipliklerini, geçen yasama yı
lının kâtip üyelerinden mevcut olanlardan herhangi 
ikisi geçici divan kâtipliği görevini yapar» cümlesinin 
eklenmesini ve ayrıca maddenin*4 üncü fıkrasında, 
«Yasama dönemi sonunda, yeni seçilen milletvekille
rinden en yaşlısına görevi teslim edinceye kadar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Geçici Başkanlık 
görevini yapar» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz; Ana
yasaya da aykırıdır efendim. 

iB AŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Balkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; bu izahatımı 
yapsam da -siz dinlemiyorsunuz- Komisyon Başkanı
nın söyledikleri sanki doğruymuş gibi, Komisyon Baş
kanı kabul etmeyince sizler de kabul etmiyorsunuz. 
Gerçi Komisyon Başkanına faydası yoktur. Benim 
görüşüme göre, bu madde üç kısımdan ibarettir. «Ya
sama döneminin birindi birleşiminin ilk otunınıundan 
başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı millet
vekili Geçici 'Başkanlık görevini yapar, ikinci dere
cede en yaşlı üye, başkanvekilliği görevini yerine ge
tirir. En genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip 
üyelik görevini yaparlar» diyor; güzel, bu doğrudur. 

Şimdi, iki sene bitti, «Üçüncü yasama yılı başımda, 
yeni başkan seçilinceye kadar, geçen yasama yılının 
başkanvekiUerinden en yaşlısı geçici başkanlık görevi
ni yapar» diyor; doğrudur. Ya burada kâtiplikleri kim 
yapar? Belirtilmemiştir. Onun için bu boşluğu da dol
durmak lazımdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUN0Ğ(LU (Ankara) — Yazılı, yazdı. 

HtLMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Gelelim 
üçüncüye : Yasama dönemi bittiği zaman ne oluyor? 
Yasama dönemi bitti. Ne zaman? Ağustos ayında. 
Meclis seçime karar vermiş ve dağılmış. Ne zamana 
kadar? 15 Ekim, 20 Ekim veya 10 Kasım'da seçim 
yapılacak. Milletvekili seçimi tarihi 'de odur. Döne
min sonuna kadar başkanvekili başkanlığını yapar. 
Milletvekilli seçimlerine kadar da yapsın, o arada, ta-. 
til tarihinden itibaren milletvekili seçimi 'tarihine ka-
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dar başkanlık yapacağına göre, o tarihte Meclisin 
toplanması, yani yeni 'Meclisin seçilip geldiği tarihe 
kadar ne'olacaktır? Bence bu başkanvekilin'in, seçim
le yeni gelen Meclisteki en yaşlı üyeye görevi teslim 
edip, ondan sonra ayrılması lazımıdır. Doğru Yol Par
tisinin teklifi belki en doğrusu idi ve Komisyon Baş
kanının bütün bu önergeler muvacehesinde teklifi, 
•madde lile birlikte geri alıp, yeniden düzenleyip getir
tmesi en doğru hareket olur. 

iDiz başlangıçtan beri diyoruz ki, şunu demokra
tik olarak çıkaralıım. Biz, bir daha geliriz veya gelme
yiz, sizler de bir daha bu çoğunluğu bulursunuz ve
ya bulamazsınız; ama 'bizden sonrakilere iyi bir eser 
bırakalım. Demeslinler ki, «Ulan bu zaten karmaşa, 
©iz© ne biçiım bir eser bırakıp gittiler.» Biz buna ça
balıyoruz. 

Ben bu bakımdan önerge verdim; Sayın Başkan ka
bul etmedi, siz de ötmeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Naibantoğlu, bir kelime ko
nuştunuz, lütfen onu düzeltin .efendim. «Ulan» keli
mesi kullanılmıştır maalesef, çok üzüntü verici. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben sözümü geri aldım; benden öyle şey sa
dır olmaz, sürçülisan oldu. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naibantoğlu. 

' önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştik. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mecli
si İçtüzük Teklifinin 9 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çoruım 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkanım, 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, işlemden kaldırılmış
tır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 .Sıra Sa
yılı Türkiye Büyük Millet Mecl'is'i İçtüzüğü Teklifi
nin 9 uncu maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Hatay Milletvekili 

M. Sökmenoğlu 
ye arkadaşları 

«Geçici Başkanlık Divanı 
MADDE 9. — Yasama döneminin birinci birle

şimimin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilin
ceye kadar, en yaşlı (milletvekili Geçici Başkanlık gö
revini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanve-
killiği görevini yerine getirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici olarak Kâtip 
Üyelik görevini yaparlar. 

Üçüncü yasama yılı başında, yeni Başkan seçilin
ceye kadar, geçen yasama yılının Başkanlık Divanı 
görevine, devam eder. 

Yasama dönemi sonunda, milletvekili seçimi tari
hine kadar, seçimden önceki Başkanlık Divanı gö
revine devam eder.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu 
efendim? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ben konuşmak 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSIMAJN BAHADIR i(Tralbzon) — Sayını Başkan, 

yüce Meclilsiiin değerdi Üyeleri; (önergeyi kısaca ajçık-
lamafc işitiyorum. Buıradia, bu maddenin başlığında 
anlaşıldığı üzere, Geçici Başkanlık DÜvalnıuıdian ba|h-
sedlilmefctedür. 

Burada üç hafl. mleVzulbalhiısıtliır: Blilrimc'i olarak, ml-
fetlvekiilliı ısıeçüm/iındem sonra, yenıiı başkamın ne şekilde 
seçileceğini dlüaenflemiştitr. Bu, hususa; bir itirazımız 
yoktur. İkilnıoi husus, iki yıllıın somunda, yani ikinci 
yasajmıa dönemi Ibajşımklla, Meclis Başkanı ve Divan se
çilirken o arada bir aylık bir boşluk, açıklık kalmak
tadır. Millet Mec'lliısiinlin görevi devanı ettiğine göre, 
bu süre' içiiınlde Meeils, baişlkanlsıız ve dîıvansuz bir dluı-* 
ruma ıgeçıiyoir. Ancak buiraidfa bir düzenjleme geltirliıl-
tmiış, en yaşlı ihalşklalnfvıdkili ve ifkfi katip üye görevde 
kaHıyor. 

iŞiımldi, ikiıntai yalsialmıaı dönlem'inlin sonunda tia, 
"ytitrue İkime! ülç yılılk müddet bittikten sonra, yanıi 
lyıenji Meclisin Ikurulllmalsıınıdaın, başkan seçimine ka
dar aınadaı bifrbuçulk aylık bir süre dlathaı açık kalıyor; 
aıma biz burada bu süreleri kajpia|timak için Anayasa;-
nım 77 mdi maddesinden istifaidıe ediyoruz. Çünkü, 
77 nciı mıa|dden|iın ıston fıkrasında), ^Yenilenımesıine ka
rar veriilen Meclisin lyetkilerıi, yeni Meclisin seçime-
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sine kaldar 'sünen» idenjm.'efkteldıiır. Blnıaıenailleiyih, Meclis, 
iyemi Meclis üyeflleriınim seçimline ka|dar göreve de
famı ettiğine göre, ıMıacÜs Ibaşkansiz, ibaşkamvekisiz, 
kâtiipsiz ve foaşjkanhk dlivansıız »bir dönem geçiriyor 
diemektir. Biız »bunu kapa|tmıa|k içim bu 'düzenlemeyi 
getirdik. 

Sayın Tomibuş''uın (da az ömüe Üfalde ettikleri ıgilbi, 
binindi ıdöinıemde, Ibu Iknisıa, sıüre için Meclis Başkanı-
vekiffinin en yaşlısı görevde kıallaıyor. Nasıl olsa onun 
başkanvekilli sııflaitıyılla, görevde ikfaümaısmylia; eğer ilki 
(yılık ısüreyi ıdlilkikalte alıınsak, 'Anayasa yine ilhllal edl -
<miş oluıyom. ttlkiinidi dönem içim de laym tasu|s mevzu-
Ibahisitir. Onuım %'in ıseçilmlarıden sonra 'yeni Meclis 
görefviine Ibaşlayımicajya, Ikadair eski Mıöcüslim sorumılu-
Üuığu devalm edeceğine göne, biz Ibu 'açığı kapatmak 
için daha ısialde ldaha, an|lla)şıHıır ve dajhia, kesim hüküm
ler getiriyoruz ve Anayasiaya, !dla> uygunluk sağlarmış 
dluyoruız. 

IŞiımıdi ıgetirmilş olduğumuz önerlgemiız ıfee şöyledir: 
<<Ya|samla döneminin ıbinin|oi IbMöşlimiıniin ilik oturu
mlundan ıbaşlıayaralk, başkan ısaçlimıceye kadar en 
lyaışNı milletvekili ıgeçiloi başkanlık görevimi yiapar; 
Meçi idenöoöde en yaşlı üye, bajşfcamvtökilıiğd 
gönevini yerline gdtiriln» Bu hulsuls zalten düzenlan-
rni'iış olıuip, herhangi ibiır litiiriajz Ida yoktur. 

\lkiinci hıulsus da yine '«En genç altı milletvekili 
da geçildi olllaınak Ikâltülp üyelik ıgöreVİmıi yapar» deni-
tyior. 'Bumlda (da ıhta değişiklik yok. 

IBiiz ışujraida Ibıir değişiklik getirtiyor ve «Üçüncü 
yasamıa yılı ıbaışnadıa,, yani iyemi Ibaişlkıam seçilinceye 
Ikajdar, geçen yasama yılımın 'başkanlık ıdi!vana görevl
inle davam eder» dliyoruz. Şıiimldliı burada, başkanın, 
IbaşkanvekiteıMm tümünün 'biriden ıgörevinje devamı 
esasımı getimiyonuz. 

iîkliırDoi olajralk, «Yaslama dönemi somumda,, mıilllet-
velkili iseçilmiı tarihline 'kaldar,, (seçimden önceki Baş
kanlık Divanı görevline davam öder» (dernek suretiyle, 
yenlisi isiaçillıenje kadar Başkanlık IDİilvamı da görevine 
idavam ediyor. IBu şekillide, hem Meclislin görövlerti 
devam ediyor, hem 'geçildi olanak Blajşkıanlık Divanı
nın 'gömavüani ide dleVam edliyor; yani buralda uzaltılan 
«üreler, ıbiırlbuçulk aıylliıik, omlbaş günlliük süneler geçici 
bir süre ıdlaralk kabul ddilmiiştir ve ıbu maddeye hem 
açıklık getirir, hem Meclise 'deva|mllıiılk ıgetinir, hem 
Meclisini liışlerlinün lyüırümasiinde leskli Başkianhk Di
vanınım ıtaonülbesli ide o amada devam etmiş olur ve 
Aruaya|sa|ya da uygunluk sağlamış olunur ıdilyoruız. 

10 Ibakıım'dan, önergemizin kalbullünü ylüksek lta|k-
d'inlıeniınjiize arz eder, (saygılar ısunıarım. 

İBAŞKAN — Teşekkür «İdarini Sayın fBahadır. 
Efendim, önıangeyi oylarımızla ısunuyorum: Kalbul 

edenler... Kıa)bu!l etmeyenler... Önerge ka|bul ed'Mımiş-
tilr efendim. I(OY1P sımalarından ailfcuşlaır) 

Efendim, 9 uncu maddeyi, önenge iisıtökametin,-
ıdeikii Ideğişiilk şekliyle oylarımıza sunuyorum: 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaalde 
edin, ımüsıaajde ediln Sayın Bıaşlkan, Komilsyomaj geri 
allıyorum maddeyle önengeyi... 

ıBA,ŞKAN — Olmaz efendim, oylanmıştıır efen-
dlim. 

M. TURAJN BAYEZtT ı(K'a(mıamıanmaraş) — 
Alamazsınız. 

ANAYASA KOMİSYONU 'BAŞKANI KÂMtL 
T. O O I Ş K U N O Ğ I J U '(Adkara) — Balyan öfıendilm, KJO-
misydn|a) geri alıyonum. ı(|DYP sıraHanımıdan ıgüriltü-
ler) 

IBAŞKAN — Efendim, (Komisyon lönıengeyi geri 
'alabilir; ancak, oylayaralk geri 'aüalbliır, İçtüzüğü
müze göre. Önerge kalbull edllmiıştir Oenel Kurullda. 
Önıerlgeyli geni listeme hakkı vajndır; aınıca|k, oylayaca
ğım. 

iSayun Komlisiyon önengeyi (geri istiyor... 
İM. TURAN BAYEZİİT <İKalhramanmanaiş) — 

Komiısiyon alamaz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU -(Ankara) — Olur efendim. 
PAŞKAN — Oluır efendim, olur. 
Efıendim önengeyi Komisyon geni feıtiiyior. 
Oylarımzia ısunuyorum : Kajbul edenler... 

AYHAN FIRAT (Mıalıaltjya) — Efendim, komiis-
yon yok. 

M. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — 
Nasiıl veriırlsliıniilz? Mıalddeyi açın okuyun, ömerge ka,-
b\â edillldi. 

ıBA'ŞKAN — Oylayaralk veriyoruz eıfenıdlim. 
İM. TURAN BAYEZİT ^Kahramaınmara§) — 

Veremezsiiniz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayezjiıt, ıtatbiikiajta var efendim, 

lütfen iiıtiiraz ibuyurmıayın. 

MUSTAFA ÇOIRAPÇIOĞLU ı^Bahkesir) — Sa
yın Başkan, uisul hakkıınjda söz işitiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, sayım yapalım lütfen. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yım Başkan, önerge kabul edildikten ısıonıra 'geri ahma-
maz. 

BAŞKAN — B'ir dakika efenidiim, şu İtimaizı ben 
bk dlinHeyeylim, onjdlain; tsıonna... 
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(MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (BaPceslir) — Sar 
yım Başkan, Komisyonda ekseriiydt yok. 

/BAŞKAN — Efendiım bakın, 88 imci maddenin 
ilgili fikrasıını okuyorum1: «Oajha Horuna; önergeler »işa
ret oyu iite ayrı afyn oylanır. Komisyonıunı katılma
dığı vıe falkait Genel Kıuruflıun ka|bul ettiği önerge 
ve igili ımıajddeyi (komisyon geni ilstteydbliır» diyor. 
Ancajk, Genel Kurull kamarayla! efendim. (SOP, DYP, 
DSP ısırajlaırından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Mallalfcya) — Komisyonun ek-
seriyietli yolk. 

İM. TURAN IBAYEZİT ı^a!hrama:nmaraş) — Ek-
ısiemiiyeiüi n|anede Sojyıım/ <Başlkan? 

A>MJYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNIOĞLU (AnJkaıra) — Efendim, bu ged 
almada, 'bu kelsliin Ibkı karlar Ideği, lka)buıî ediyoruz 
tmama|sııına değil; Ikalbul ediyoruz dersek dkserliıyet 
aırajn)ir efendim. 

IMUSTAFA ÇORAPÇIOĞUU (BaMcdsir) — Sa
yın Baışfcaın îçıtüzüğün $8 inci ınaddesii, «Iklolmil iyon 
(baışlkiani!» demliyor, «Iklomisyoinı» diyar. 

İBAŞKAN — Efendilin, oıyia|mıa/ya; geçiyoruz... 
(DYP, SHP ve DSP fsıraHaırıradam ıgünülltlülıer) 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 
İM. TURAN BAYEZtT (K^hramaınımaraış1) — 

Komisyonda dkısenityeıt yolk efenldliım. 
IMUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balikdsir) — Ko-

ımilsıyanlda; etosıeriıyet yiolk. 
İBAŞKAN — EfenJdim, Ikomiisıyon ttoir şey vermi-

ıyar, geri işitiyor. (SOP, DYP vıe DSP ısııraılatrından 
«Koımiisiyoin|da ekseriyet iyolk» fsiâs(l|er(i', gürültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Baldcesir) — Usul 
hakkında söz ilsitiyoırum. 

İBAŞKAN — Efendini, kendisi kanar vermiyor, 
konıilsyion geri üsitüyfoir. feteydbifa efendim. (SOP, 
DYP ve DSP sıralarından '«'Eikfsıerfüyiet yok» sesledi, 
gürültüler) 

Efendini, oylarımıza lsıuırwyoırum: OKıalbul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin; geri verilmesi kalbul edl-
mîştiır efendini. 

Önerge ile birilkte ımaddeniiın de ıgıenîı verifenıesli 
Ikajbul edltoiışitiiıF. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (BıajMcesir) — Usul 
(hakkında söz ilstiıyoruım. 

AYHAN FIRAT (Mateltya) — Komülsyion hamli 
Sayım Başkam?.. 

İBAŞKAN — 88 imci madde açık etfemdiim. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarımdan gürültüler) 

İSMET TUROANGİL (Manisa) — İtiraz edi
yoruz .efendim; Oylamaya iltıinaz ediyoruz. 

İBAŞKAN — Efendim, zaltı âlilerimize (bir de 46 
ncı maddeyi ökuıyallım. (SHP, DYP ve DSP sıra
larından gürültüler) 

ÜAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın »Başkam, saymadınız üyeilerii 

BAŞKAN — Efendliım lütfen... 
ı«Kjoımlisıyon sııraHaruinfda (toplantı yetersayısını temim 

edecek sayıda kfomıilsyon üyesıi yer almaimııışısa, komis
yon; temsilcisi!, kotmisıyon metninin değiştirillmeslimi 
isteyen önergelerin reddini veya komisyona iadesini 
ilsteydbiiır.» 

Efendini, çok ısaırtittı 'bu, İçtüzük. Lütfen "(SOP, 
DYP «ve DSP sıralarından «Oyttarnıaya itiraz eıdıiyo-
ruz» sesleri, gürültüler) 

lîıtinajz edemezsiniz efendim. (SHP, DYP ve DSP 
şuralarından «Önergenin geri aliııntmajsı oylamamıza 
Mra|z ıddiyıoruiz» ısiesierti, gürültüler) 

Efendim, önerge ve ımıaıdlde Ifcomiisıyoma ıgeri veril-
ımiştir. 

[MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Bia|ÜkeSiir) — Ha-
(taik ıhıa(flebet ediyorsuin|uz, tutumunuz ıhakkında söz si-
ıtılyorıum. 

(BAŞKAN — Komisyona iıajde edilmiştir efendliım. 
(SHP, DYP ve DSP (sıralarından gürülMler) 

«ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tuıtu-
nıunpz haikkında; (söz isıtiyolrum. Başkanlık Divanının 
iüaraflsızlıığtnı yiıtiırdiği kanaatindeyim, söz ilsıtiıyorum. 

OSMAN BAHADIR ı(Tra|bzon) — Sayın Başkan, 
Idalhıa; evvel öiyianııp kıalbuil ledilnııedi amlL? 

İBAŞKAN — Efendini, 88 (ind nıaddeiyi oikudük. 
Oyîansa dahıi kıomisıyon ıgeri isteyebiir. (SHP, DYP 
ve DSP ısMialanndaın «Oylandı» sesleri, gürülüler) 

Ancaik Genel Kurulun oyu ile isteyebilir. 
ıLültfen lef endim; tçtüzülk çıoflc isariilh. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkan, tutu-

rnuinıuzla ilgdli söz iisiti'yaruım. 
(BAŞKAN — Efeadinı, 10 uncu maddeyi olkuitu-

lyorum': 
ÖMIER KUŞHAN ı(Kaırs> — Sla,yın Başkan, ıtutu,-

mıunuızjlia !%i!lü ısöz 'işitiyorum. 
İBAŞKAN — Efendim, hüküm lalcık; bitti1 efen

dim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lüıtfenı değil efen

dim; lütfen siz beni dinleyiniz evvela. (ANAP sı-
raOiapınldan «Bağıırma bağırma» sıeslerıi) 

Sayın Bajşkan, (Meclis IBıaışIkanlık D'iyafnı... 
IBAıŞKAN — Bliır dalkilka efendim, müisıaaide (bu

yurun. 
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ARİF TOPRAK. (Nifğde) — Sayın Başkanını, 
•Jütfarj isaıyıırtıız; o toraıfita 60 Ikilşi var, bu tarafta 70 
klitşii vajr, Ibaıkıajnülajrtı ıdia çiift saydım (ANAP sıraların
dan gürüMiler, («Yoklama Meyin» sesleri) 

BAŞKAN — lütfen efendirn, 'MMen... 
ISalyın milletvekilleri, ttüzliük çok Saflilh ve açılk-

ıtıır; liizajh ettik vıe maddeyi önerge i e Iberalber koımıfe-
'yıonıa iade etötiik efendim. Yapiaeak Kalanı budur. 
(DYP ve DSP sıralarından gürültüler, («Oylamaya 
Sfârajzıimıız var» seslıeri) 

/. — Kabul edilen bir önergenin komisyona is
tenmesi halinde, komisyonun ekseriyetinin aranıp 
aranmayacağı; komisyona geri istenmesi hakkındaki 
talebin, önergenin oylanmasından önce yapılmasının 
gerekip gerekmediği hakkında 

BAŞKAN — Peki efendim, usulî müzakere açı
yorum. 
• Başkanlığın tutumunun lehinde mi, aleyhinde mi 
söz istiyorsunuz Sayın Kuşhan? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutumunuzun aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok- değerli üyeleri; her 
zaman söyledik, bundan sonra da her zaman söyleye-
oeğiz. Çok iyi hatırlarsınız, daha iki gün evvel, par
tiler arasında bir konsensüs sağlayalım, İçtüzük gö
rüşmeleri esnasında, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de nahoş hadiseler cereyan etmesin istedik. İstedik ki, 
bugüne kadar, iktidar partisinin parmak çoğunluğun
dan aldığı güçle parlamentoda». 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Millî 
iradeden aldığı güçle. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Parlamentoda, 
muhalefeti yok kabul etmek kadar ileriye giden dav
ranışlarına, bir noktada son verelim; parlamentoda 
temsil edilen partilerin bir noktada fikir birliğine 
varmak suretiyle çok tatlı bir biçimde çalışmalarını 
sağlayalım; bundan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmalarını tanzim edecek bu tüzükte en 
ufak bir yanlışlık olmasın, en ufak bir boşluk kal
masın, üzerine en ufak bir gölge düşmesin diye gün
lerce uğraştık ve öyle zannediyorum ki, iktidar par
tisini temsil eden, o toplantılara katılan çok muhte
rem üyeler de, bizim gibi düşündüklerini ifade et
tiler. 

. IÖMER KUŞBAN (Kaniş) — Sayıın; Baişkarı, tutu
munuzla illlgiii ısöz iıStliiyoıruıın. 

iBAŞKAN — Eıfenidiırn, tutumumda bir şey... 
.ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkan»: Divani' 

'tarafsızlığını yitirdiği için söz istiyorum. 
IBAŞKAIN — Tarafsızlıkla (alakası yok Saıyın 

Kuışihan. 
ÖMER KUŞHAN ıtfKaıre) — (Mülsaade edin izalh 

edeiyim. Sizini kemdi tutumunuz hakkında karar ver
meye yetkiniz yok. 

Nedir bu çoğunluk psikolojisinden kurtulunma-
yışın anlamı? Başkanlık Divanı burada tarafsızlığını 
nasıl yitirebilir ve nasıl kabul edebiliyorsunuz ikti
dar partisinin sayın milletvekilleri? Bir dakika evvel 
oylama yapılıyor, bir dakika evvel önerge kabul edi
liyor, bir dakika sonra komisyon başkanlığı, İçtü
zükteki ilgili maddeler gereğince önergeyi ve mad
deyi geri istiyor ve aynı sayı ile oylama yapılıyor ve 
tam tersine bir karar çıkıyor. Bu, hangi mantıkla izah 
edilebilir? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Senin 
mantığınla! 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Topçuoğlu... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, her zaman söyledim, bundan sonra da her za
man söyleyeceğim; milletvekilleri elbette ki fikirle
rini söylerler; ama oturdukları yerden birbirlerine 
mahalle çocuğu gibi laf atarak değil. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Laf 
atan sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Fikri varsa, söy

leyecek sözü varsa, buraya çıkar, o milletvekili söy
ler sayın milletvekilleri. (ANAP sıralarından «Bağır
ma, bağırma» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Kuşhan, sakin olun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Milletvekiline 
sükûnet tavsiye etmek için Başkanlık Divanının ta
rafsızlığını muhafaza etmesi gerekir. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı tarafsız
dır; bundan hiç şüpheniz olmasın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Diğer taraftan, 
sayın milletvekilleri, bir milletvekili eğer bir şeyde 
sinirlenmişse, eğer heyecanlanmışsa, orada bir yan-

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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lışlık vardır. Bunun üzerinde durup düşünmek mec
buriyeti vardır bu parlamentoda. Artık bu gelenek
leri getirmek, oturtmak mecburiyetindeyiz. Günümüz 
bitiyor, şurada iki sene kaldı, tarih bizden güzel bah
setmeyecek, güzel şeyler söylemeyecek, bunu sağla
maya çalışıyoruz... 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
(istanbul) — Ne alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlığın tutumu 
hakkında konuşacaksınız; lütfen... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onun hakkında ko
nuşun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Parlamentonun 
tarafsızlığını, grupların arasındaki konsensüsü, tutu
munuz bozmaktadır. Böylesine bir tutumla bu kadar 
işbirliği yapılmış, bu kadar fikir birliğine varılmış 
bir İçtüzüğün görüşmesinde dahi olay çıkaracak dav
ranışlardan kendinizi salim tutmanız gereklidir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Kesinlikle hayır efendim, İçtüzüğün 
emrini yapıyoruz Sayın Kuşhan. Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir dakika önce oylanan bir madde kabul ediliyor, 
bir dakika sonra aynı şekilde oylanan şey komisyo
na iade ediliyor. Bu mümkün değildir, bir anda iki 
şey birden olmaz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Oylar sayıl
mıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ya birisi yan
lıştır ya öbürkü yanlıştır. O yüzden Başkanlık Diva
nını tarafsızlığa davet ediyorum, göreve davet edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Tombuş. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

aleyhte söz istiyorum. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Aley

hinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte söz vereceğim efendim. Yal

nız, daha önce Sayın Tombuş lehinde söz istemişlerdi. 
Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu İçtüzük meselesinin bu ka
dar elektriklendirilmesinin manasını anlayamıyorum. 
Heyecanımız maddeleri de iyi okumaya biraz mani 
oluyor. 

Bir İçtüzük hazırlarken, İçtüzüğe riayetsizlik et
mememiz de gerekir zannediyorum. 

Şimdi, Başkanın tutumu ortada; hangi maddelere 
istinat ediyor? Biri 88 inci maddeye... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Tamam, oyları say
madan onu söylüyor. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Tamam. 
Şimdi, bir; «Bunu geri alabilir» diyor. İki, 46 ncı 

madde ne diyor : «Komisyon sıralarında toplantı ye
tersayısını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer 
almamışsa, ekseriyet yoksa...» 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Almamış. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Almamış, arka

sından, ne yapılacak, onu söylüyor. Müsaade edin, al
madığı halde ne yapacak onu söylüyor. «Komisyon 
temsilcisi - ki buradaki - komisyon metninin değiş
tirilmesini isteyen önergelerin reddini veya komisyo
na iadesini isteyebilir» İki hususu yapabilir. Komis
yon Başkanı, «Ben, buna katılıyorum» diyemiyor. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Oylamadan 
sonra olmaz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Hayır, daha ön
ce de, oylama yapıldıktan sonra da isteyebilir. Hat
ta, yanılıyor muyum bilemiyorum, ben göremedim, 
Sayın Başkanın, oylamaya da gerek görmeden iade 
etmesi lazım gelirdi. 

BAŞKAN — Efendim, öyle usul olmuş Sayın 
Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Evet, oylamaya 
da gerek görmeden şu madde muvacehesinde, oyla
nıp da kabul edilen bir metni, komisyon iştirak et
miyorsa geri isteyebilir. Burada usulsüzlük yok. Lüt
fen bunu daha iyi tetkik ederek bu heyecanlarımızı 
yatıştırmaya çalışalım. 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sizden önce Sayın Çorapçıoğlu söz 
istedi; iki aleyhte oluyor efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi hepinizi Sayın 
İhsan Tombuş'un üzerinde durduğu İçtüzüğün 46 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasını okumaya ve üzerinde dü
şünmeye davet ediyorum. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Estağfurullah. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — «Ko

misyon sıralarında toplantı yetersayısını temin ede-
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misyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin 
reddini veya komisyona iadesini isteyebilir.» 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Oy
alamadan önce... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Oy
lamadan evvel... 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Hayır, 
öyle bir hüküm yok İçtüzükte. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Oy
lamadan evvel efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Müsaa
de ediniz ben fikrimi söyleyeyim, siz de fikrinizi söy
lersiniz. 

Onun için, yapılan işlerde usulsüzlük yoktur. Baş
kan, İçtüzük hükümlerine uygun şekilde hareket et
miştir. Bence de, tabiî teamül böyle deniyor; ama 

V. — 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Millet
vekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Başkanlık Divanının kuruluşu 
MADDE 10. — Başkanlık Divanı, bir Başkan; 

dört Başkanvekili; yedi Kâtip Üye; üç İdare Amirin
den kurulur. Gerektiğinde Genel Kurul, Danışma Ku
rulunun teklifi üzerine Kâtip Üye veya İdare Amiri 
sayısını artırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Var. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say
gıdeğer üyeler; 10 uncu maddede dikkatlerinize sun
mak istediğim husus, maddenin son fıkrasıdır. 

Birinci fıkrada, Başkanlık Divanının kaç kişiden 
terekküp edeceği, kaç kişiden oluşacağı söylenmiş, 
ikinci fıkrada da, bu sayının - bir tür - değiştirilmesini 
öngören bir hüküm getirilmiş ve denmiştir ki: «Ge-

tekrar bunun oylanmasına da gerek yok gibi gelmek
tedir bendenize. Tabiî, İçtüzüğü değiştirirken bunun 
da göz önünde tutulması arkadaşlarımca isabetli 
olur. Başkaca yapılacak bir konu yoktur. Yapılan 
muamele yerindedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim usulî müzakerelerimiz bitmiştir. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Benim 5 arkada

şımla birlikte 13 ve 117 nci maddelere istinaden, usul 
müzakeresi açılması hususunda bir talebim vardı. O 
konuda bir karar verilmedi. 

• 5 inci maddedeki önergeyle ilgili efendim. 
BAŞKAN — Efendim konuyu tezekkür edelim, 

cevap vereceğiz. 

rektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi 
üzerine, kâtip üye veya idare amiri sayısını artırabi
lir.» 

Saygıdeğer üyeler, aslında bu hüküm, halen uygu
lamakta olduğumuz 1973 İçtüzüğünde de yer almış
tır. «Niçin yer almış, neden yer almış?» hususu, anla
şılması çok zor olan2 hem Anayasaya ve hem de ge
nel hukuk İlkelerine kesinlikle ters düşen bir hüküm
dür. 

Bu konuda iki "noktadan itiraz ileri sürüyoruz. Bi
ri, hukukta, genel hukuk ilkeleri arasında evrensel 
sayılabilen bir ilke vardır, o da, usulde paralellik il
kesidir; yani, bir karar, bir hüküm, hangi usulle tesis 
edilmişse, kural olarak, ilke olarak, o usulle ortadan 
kaldırılabilir. Eğer, herhangi bir karar, yine önceden 
belirlenmiş bir usule uygun olarak alınır ve daha son
ra kaldırılmak istenirse, başlangıçta alınan ve izlenen 
usule uygun olarak ortadan kaldırılabilir ancak. 

Şimdi, değerli üyeler, teklifin 10 uncu maddesinin 
ilk fıkrasında, bir başkan, dört başkanvekili ve yedi 
kâtip üye, üç idare amirini topladığınız zaman 15 ki
şilik bir kurul oluyor. Bunun bir anlamı var: Bir ka
rar organının belirleyici vasfı, niteliği, o karar orga
nını oluşturan üyelerle ancak tespit edilebilir. Nedir 
bu? 15 kişiden oluşan bir kurul. Eğer kanun koyucu 
o kurulun 15 kişi ile oluşmasını istemiyorsa, 16, 17, 
18 yapacaksa, bu kararı, bu hükmü nasıl tesis etmiş
se, yine, o tesis ettiği, izlediği o usulle ancak değişti
rebilir. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Burada çok ilginç bir paradoks var: Birinci fıkra
da «15 kişiden oluşur» diyorsunuz; fakat «Ama.Da
nışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla 
biz bu 15 rakamını değiştirebiliriz» diye ilave ediyor
sunuz. Böyle bir hukuk tedvini olamaz arkadaşlar. 

Eğer 15 kişilik üye kompozisyonu değiştirilmek is
teniyorsa, bu, İçtüzükte yapılacak bir değişiklikle olur. 
Yani, bir hukuk metni, kendisini değiştirecek olan 
usulün dışında bir usul ihdas edemez. Bu, kendi ken
dine çelişki olur; mümkün değil. Yani 1 inci fıkrada 
15 kişi tespit etmişseniz, sonra ihtiyaç hâsıl olduğun
da 16-17 diyecekseniz, o «15» dediğiniz zaman izle
diğiniz usul ve yöntem ne ise, o usul ve yöntemi kul
lanmak zorundasınız; birinci itirazım budur. Aksi hal
de - İçtüzük, burada kânun kadar önem taşıyan bir 
hukukî metindir- kendi kendini yok eden, kendisinin 
vaz ettiği bir hükmü yine kendi bünyesinde bir yetki 
devretmek suretiyle; ama başlangıçta benimsediği 
yöntemin dışında bir usulle ortadan kaldırma hakkı 
verilmiş olmaktadır. Bu mümkün değildir. Ben sanı
yorum ki, Anayasa Mahkemesi büyük bir olasılıkla 
bunu iptal eder, böyle bir hüküm olamaz. 

Sanıyorum bunun konuşu fazla pratik endişeler
dendir : Türkiye Büyük Millet Meclisinde, koalisyon
ların olduğu dönemde partiler arasında bu bölüşme
ler yapılırken, temsil oranları tespit edilirken, bir ida
re amiri, bir kâtip üye daha fazla verelim de, şu da
ğıtımı tam yapalım gibi bir endişeden hareket edile
rek yapılmış olacak. Aksi halde, neden, biz içtüzüğün 
bir virgülünü değiştirmek istediğimiz zaman, içtüzük 
değişiklik teklifi şeklinde geliriz yüce Meclisin önü
ne? Başka bir usulümüz olmaz ki... Neden bunda fark
lı bir yol izleyelim? 

Kaldı ki, demin söylediğim gibi, bir karar orga
nının en belirgin vasfı, o karar organını oluşturan üye
lerin sayısıdır. Üyelerin sayısı da tespit edilirken, ilk 
tespitte hangi yöntem uygulanmışsa, daha sonraki tes
pitlerde de o yöntem uygulanmak zorundadır; çünkü 
üye sayısı elbetteki müzakere ve karar nisabını ilgi
lendiren aslî bir unsurdur. Bu aslî unsuru, farklı bir 
usulle değiştirmeyelim. Böyle bir içtüzük hükmü ke
sinlikle yetki devri anlamına gelir. Nasıl bir yetki dev
ri? İçtüzük değişikliği şeklinden başka bir usulle içtü
züğü değiştirmektir. 

Bakınız ne olacak, bir örnek vererek sözümü bağ
layacağım: Teklifin 10 uncu maddesinde sayılıyor: 
Bir başkan, dört başkanvekili, yedi kâtip üye ve üç 
idare amiri. Şimdi bu rakam yerinde kalacak. İkinci 
fıkrayı çalıştırıyorum şimdi. Buradaki tüzüğün öngör

düğü usulü izleyerek Danışma Kurulu toplandı, o nok
taya gelindi, 2 idare amiri daha ilave edelim, 3 kâtip 
daha ilave edelim dedik; burada, Mecliste de oylandı, 
ellerimizi kaldırdık ve kabul ettik. Peki o nerede şim
di? Şu son kabul ettiğimiz, adedi artıran hükmü nere
ye yazacağız? 

10 uncu maddenin birinci fıkrasını değiştireceğiz. 
Nasıl değiştirirsiniz onu? O yerinde kalacak gene. Ya
ni o «Yedi tane kâtip üye, üç tane idare amiri ve dört 
başkanvekili» ibaresi aynen birinci fıkrada kalacak. 
içtüzük basılırken acaba orada bir değişiklik mi ya
pacaksınız? Yani, birinci fıkrayı değiştirecek misiniz? 
Son fıkra ile birinci fıkrayı değiştirme yetkisi veriyor
sunuz; ama birinci fıkrayı değiştirmeden. Bu nasıl bir 
hukuk sistemi olur? Yani 10 uncu maddenin birinci 
fıkrası yerinde kalacak, ikinci fıkrası, dalgalı bir hü
küm, devamlı değişecek. İkinci fıkrada sadece yetki 
veriyor. Yetkinin sonucunda ortaya çıkan sonuç ne
reye yansıyacak; birinci fıkraya. Birinci fıkrayı değiş
tirme usulü, tüzük değiştirme usulüdür. Tüzük değiş
tirme usulü dışında bir yöntemle birinci fıkrayı değiş
tirebilir misiniz? 

Böyle bir çelişki olamaz saygıdeğer arkadaşlarım. 
Onun için bu fıkrayı kaldırmak lazımdır. Bu konuda 
bir önergemiz vardır, takdirlerinize sunuyoruz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşütoe'kte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzük teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
öderiz. 

İsa vardal 
Zonguldak 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Şururi Baykal 
Ankara 

Hasan Altay 
Samsun 

Arsan Savaş Arpacroğlu 
Amasya 

Durcan Emifbayer 
İzmir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Madde 10. — Birinci fıkra : Başkanlık Divanı, 
bir Başkan, 12 nci madde gereğince yeterli görüle-
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cek sayıda ıBaşkanvekili, yedi Kâtip Üye, üç İdari 
Amirinden kurulur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü Teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fık
rasındaki «dört Başkanvekili» ibaresinin beş Başkan-
vekili» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

GEREKÇE : önergeyle yapılan değişiklik, Mil
let Meclisli üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip 
siyasî parti grubuna üç Başkanvekllliği verilmesinin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı İçtüzük Tekli
finin 10 uncu maddesinin son fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon " 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Halil Nüzhet Goral 
., Aydın 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek (Başkanlığa 

İçtüzük Teklifinin 10 uncu maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Başkanlık Divanı; bir Başkan, beş Başkanvekili, 
sekiz Kâtip Üye ve üç İdare Amirinden kurulur. 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Alaattin Fırat 
Muş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kadir Demir 
Konya 

Abdurahman Bozkır 
Konya 

©AŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık sırası
na göre okutup işleme koyacağım. 

Buyurun efendim. 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşla

rının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzük Teklifinin 10 uncu maddecinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 10 : Birinci fıkra : 
Başkanlık Divanı bir Başkan, 12 nci madde ge

reğince yeterli görülecek sayıda Başkanvekili, yedi 
Kâtip Üye, üç İdare Amirinden kurulur 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergedeki imza sahibi?.. 
(Buyurun Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; önergedeki amacımız; Anayasa
nın 94 üncü maddesindeki her siyasî parti grubu 
Başkanlık Divanında yeterli oranda temsil edilir hük
müne dayanmaktadır. 

Bizim kanımızca, bir siyasî parti grubunun Baş
kanlık Divanında gereği gibi temsil edilebilmesinin 
yolu, hemen hemen tek olarak başkanvekili tarafın
dan temsil edilmesi şeklinde olabilecektir. Çünkü, 
başkanvek illeri Meclis Başkanının yetkilerini, zaman 
zaman tamamen kullanabilmektedir ve İçtüzüğümüze 
göre de Meclis başkanvekilinin çok 'büyük yetkileri 
vardır. 

Aksi davranış benimsendiğinde Anayasa hükmü
nün yerine getirilmeyeceği kanısındayız. Çünkü, Mec
lis başkanvekiline sahip olmayan siyasî parti grubu, 
yasama çalışmalarına dilediği oranda katılamayacak
tır; söz almakta, kendi görüşlerini açıklamakta, ye
teri gibi olanak eşitliğine sahip olamayacaktır. Biz, 
bu amaçla önergeyi verdik. 

Ayrıca, bugünkü uygulamada görüyoruz, bizden 
önceki Meclislin yapmış olduğu bir puanlama var; 
İşte, 30 milletvekili olan başkanvekilliği alır, 20 mil
letvekili olan idare emirliği alır, gibi; ama bunu han
gi esasa göre belirlemişler, belli değildir. 

IBü nedenle, nasıl bu, dönem parlamento çalışma
larında görüldüğü gibi, örneğin yurt dışı görevlerde 
veya gezilerde, bir siyasî partiye sayısal oranına gö
re üyelik düşmüyorsa da, demokratik bir uygula-
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manın gereği, bu, yerine getiriliyorsa, biz bunu bu 
açıdan ele aldık ve bizim ve diğer siyasî partilerin, 
yasama çalışmalarına yeterince katılabilmeleri için ve 
Anayasanın emri olarak, 12 nci maddede açıklayaca
ğımız şekilde, önergemizin kabulünü rica ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurî ve arka

daşlarının önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

İçtüzük Teklifinin 10 uncu maddesi aşağıdaki 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

^Başkanlık Divanı 1 Başkan, 5 Başkanvekili, 8 
Kâtip Üye ve 3 îdare Amirinden kurulur.» 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Komis
yon, bu maddeyi önergelerle beraber geri alıyor. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Madde, önergelerle beraber komis

yona iade edilmiştir efendim. 
Başkanlığa verilmiş bir önerge var, okutuyorum : 
Görüşülmekte olan İçtüzük Teklifinin 5 inci mad

desinin son fıkrasının madde metninden çıkarılması
na dair önergenin oylanmasında, kabul ve ret oyla
rının sayımında hata yapıldığı kanısına varıldığından, 
İçtüzüğün 13 ve 117 nci maddelerinin 2 nci fıkrası 
gereğince, usul görüşmesi açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İsa Vardal Hasan-Altay 
Zonguldak Samsun 

Mustafa Kani Bürke Davut Abacıgil 
Denizli Balıkesir 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

BAŞKAN — Efendim, 13 üncü madde, «Genel 
Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yan
lışlık olduğu iddia edilirse, Başkan usul görüşmesi 
açabilir» diyor. 

Efendim, usul müzakeresi açıyoruz. 
Kim konuşacak? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Ben konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; İçtüzük teklifinin 5 inci maddesi 
görüşülürken, 5 inci maddenin son fıkrasının metin
den çıkarılmasına dair, iktidar partisi milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından verilen önergenin oylan
ması sırasında -bütün arkadaşlarımızın da dikkat 
ettiği üzere- ret oyları, Genel Kurulda bulunan bü
tün milletvekili arkadaşlarımızın oturuş durumları 
nazarı itibara alındığında, kabul oylarından daha faz
la olduğu kanısına vardığımız halde, Sayın Divan 
B'aşkanı, ret ve kabul oylarını sayın kâtip üyelerine 
titizlikte saydırıp, bir neticeye varmadan, önergenin 
kabul edildiğini ilan etmiştir. 

Sayın Başkanın burada bir kastı olduğunu zan
netmiyorum ve böyle bir şey de düşünmüyorum; ama 
işi aceleye getirmiştir; dikkat etmeden bu kararı ilan 
etmiştir. 

O nedenle, bu oylamada bir sayım hatası oldu
ğu kanısına vardığımız için, oylamanın yeniden Baş
kanlıkça yaptırılmasını talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Başka konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Efendim, aynı maddede şöyle bir hüküm var : 

«IBaşkan usul görüşmeleri açabilir ve gerekirse oya 
başvurarak düzeltme yapar.» Sayın arkadaşlarımız, 
önergenin ret ve kabul oylarına itiraz etmektedirler, 
yani önergede ret oylarının fazla olduğunu, kabul 
oylarının az olduğunu iddia ediyorlar; çünkü Başkan
lık burada, «Önerge kabul edilmiştir» diye... 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Efendim, bu iti
razın, oylamadan hemen sonra yapılması lazımdı; 
aradan beş madde geçtikten sonra olur mu efendim? 

BAŞKAN — Efendim, olabilir; hatta ve hatta, 
eğer burada bir kanaate varılmazsa, Divanda dahi 
görüşülebilir; madde çok açık 13 üncü maddeyi okur
sanız. 

Şimdi aynı önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, tekriri müzakereye tabi tutmanız lazım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; alakası yok. 
Önergeyi yeniden okuyorum efendim : «Görüşül

mekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
Teklifinin 5 inci maddesinin son fıkrasının madde
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 

Pertev Aşçıoğlu ve arkadaşlarının olan bu öner
ge kabul edilmişti; fakat oylamaya itiraz vaki oldu. 
Biz, saydığımız oylarda kabul oyları fazla olduğu 
için kabul edildiği şeklinde açıklamıştık. İtiraz so-
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nucu gelen önerge nedeniyle ve İçtüzüğün 13 üncü 
maddesi «Başkan usûl görüşmeleri aça'b'ilir ve gere
kirse oya başvurarak düzeltme yapar» dediğinden, 
aynı önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 
tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiş ve madde bu şekilde teyit 
edilmiştir efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi okutuyorum-.: 
Başkan seçimi 

MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin 
toplandığı günden itibaren on gün içinde Başkanlık 
Divanına bildirilir. Başkan seçimi gizli oyla yapılır tik 
iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü 
oylamada - üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. 
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü 
oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan 
üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gös
terme süresinin bitiminden itibaren on gün içinde 
tamamlanır. 

Siyasî parti grupları Başkanlık için aday göste
remezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
düzeltme yapmak istiyorum. Maddenin birinci satı
rında, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
adayları, Meclis üyeleri içinden...» denmiştir. Bura
daki «içinden» kelimesi «arasından» olacak. Bir re
daksiyon meselesidir. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin birinci satırın
daki, «Meclis üyeleri içinden» ibaresi, «Meclis üye
leri arasından» sökünde değiştirilmiştir. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
madem düzeltme yapılıyor; o halde, buradaki, «Mec
lis üyeleri» tabiri de doğru değildir, «milletvekilleri» 
denmesi gerekir. 

BAŞKAN — «Milletvekilleri» tabirini de koya
lım mı Sayın Coşkunoğlü? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLÜ (Ankara) — Hayır efendim. 

Müsaadenizle bir düzeltme daha var Sayın Baş
kan. Yine birinci satırdaki, «Türkiye Büyük Millet 

Meclisfi Başkanlık adayları» rbaresindeki «Başkanlık» 
kelimesi de «Başkan» olarak düzeltilecek efendim, 
«Başkan adayı» olacak. Bu iki kelime düzeltilecek. 

BAŞKAN — Efendim, o halde ben birinci satırı 
düzeltilmiş şekliyle tekrar okuyorum : «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri 
arasından...» Bu şekilde düzeltilmiştir efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir açıklama yap
mak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Palaoğlu önce
den söz istem'işlerdi. Size de söz vereceğim; fakat ön
ce madde üzerindeki görüşmeleri tamamlayalım. 

Buyurun Sayın Palaoğlu, 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin 11 inci mad
desinin metni üzerinde komisyonun yaptırmaya ça
lıştığı düzeltmeye rağmen, madde metninin eski hu
kuk diliyle ve hâlâ gamız (anlaşılmaz) nitelikte oldu
ğunu arz ve ifade etmek istiyorum. Şunun için : 

İlk haliyle ve temenni edilen düzeltimi haliyle 
okuyalım : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-

. lık adayları -veya «Başkanı adayları» ki, ikincisi da
ha doğrudur- Meclis üyeleri içinden -veya «Meclis 
üyeleri arasından»- Meclisin toplandığı günden itiba
ren 10 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.» Şim
di düşünelim. Başkan adayları Meclis üyeleri içinden 
-veya arasından- Divana bildirilir... Adaylar mı Mec
lis üyeleri arasından olacaktır, divana bildirenler 
mi Meclis üyeleri arasından olacaktır? Bu iki ihtima
lin ikisini de düşünmek, şu metin karşısında müm
kündür; ancak, metnin amacı açıktır. Amaç, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olmasıdır. Amaç bun
dan ibarettir; ama bu metin bu amacı anlatamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk metinleri karşısında 
yorum ihtiyacı beliretoilir; ancak, bir hukuk metnin
de o metni vaz eden kanun koyucunun amacı ger
çekten belli değilse Jburada amaç açıktır- gerçekten 
amaç belli değilse, o zaman gayei istihraçlarla, yani 
amaca yönelik çıkarmalarla yapılan işe, yapılmak 
zarureti bulunan işe, yorum denir. Burada yorum 
ihtiyacı yok. Kanun koyucunun amacı belli; ama 
metin o amacı ifade etmiyor. Eğer, bir hukuk metni, 
amacı açık olmakla beraber, anlaşılmaz ise, artık 
orada söz konusu olan yorum ih'tyiacı değil, yeniden 
ve isabetli bir şekilde yazım ihtiyacıdır. Bu amacı 
sağlayacağına inandığımız bir değişiklik önergemiz 
de esasen vardır. 
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Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
ANAYASA KOMItSYlONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Fırat daha önce söz 
istemişlerdi, şimdi kendisine söz vereceğim; süz Sa
yın Fırat'tan sonra konuşursunuz. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bu maddede bir kavram kar
gaşası ve bir hata Yardır. 

Bakın, maddenin sonunda ne deniliyor : «Siyasî 
parti grupları Başkanlık içlin aday gösteremezler.» 
Demek ki, esas olan nedir; siyasî parti grupları 
Başkanlığa aday gösteremediğine göre, kendisi aday 
olmak isteyen ancak,' müracaat edebilir. Halbuki 
maddenin birinci cümlesinin sonunda, da, «Başkan
lık Divanına bildirilir» deniliyor. Kim bildirecek? Bir 
merci yok, demek ki, bildirecek bir merci yok. O 
halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri doğru
dan doğruya aday olabilirler. Mademki grupların 
Aday olarak bildireceğim? Bu maddenin başıyla sonu 
'birbirini tutmuyor. 

Bu madde, bence yazılışı bakımından da hatalı. 
Sayın Palaoğlunun söylediği doğrudur. Madde şöyle 
olmalıdır: «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
adayları, Meclisin toplandığı günden itibaren on gün 
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasın
dan seçilir. Müracaat süresi on gündür.» Bu kadar 
açık olması lazım ve herkesin kendisinin müracaat 
etmesi lazım, çünkü, maddenin sonunda buna ait 
ikinci fıkra vardır. Siyasî parti grupları aday göste
remediğine göre, herkes kendi isteğiyle aday ola
bilir; muhterem arkadaşlar. Dolayısıyla, bu madde 
yanlıştır. 

Lütfen komisyon maddeyi geri çeksin ve yeni 
baştan tanzim ederek getirsin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın komisyon, buyurun. 

ANAYAS AKOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, madde ga
yet açık. Eski 9 uncu madde de aynı mahiyettedir. 
Buradaki maddede Başkan seçimi hususu var. Başkan 
seçimi nasıl yapılacak? Birinci satırdan itibaren birin
ci fılkrada gayet açık olarak gösteriliyor. Gruplar aday 
gösteremez; ama ya kendisi aday olur veyahut da 
başka milletvekilleri kendisini aday gösterir ve o şe-

(kilde Başkanlık Divanına ıbildirilir. Binaenaleyh, bu 
madde açıktır, geri almaya lüzum yok. Anayasanın 
94 üncü maddesini okusunlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem Balkan, 

değerli arkadaşlarımı, zannedersem, bu madde üzerin
de fuzulî münakaşa yapıyoruz; çünkü bu madde, İç
tüzüğün bir maddesi olmaktan ziyade, Anayasanın 
94 üncü maddesMn dördüncü fıkrasının aynen bura
ya aktarılmasıdır. 

AYHAN.FIRAT (Malatya) — Yanlış olabilir 
efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yanlış olabilir; 
ama biz Anayasayı değiştirmeden de bunu değiştire
nleyiz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O zaman öyle söy
leyin. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Tabiî. 
Şimdi, o bakımdan, bu, Anayasa metni. Hatta bu 

adaylar hususunda, «arasından» meselesi de değil, 
Anayasa metnlinde «içinden» yazılmış; bunu da değiş-
tiremeyiz zannederim; bu bir. 

Yalnız, bu madde de «Başkanlık» diyor; Anaya
sada «Başkan» dliyor. Bir tek bunu tashih edebiliriz 
zannediyorum, Anayasa uygun olarak; diğerlerine 
dokunacağımızı tahmin etmiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Tombuş. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir. önerge var, 

okutuyorum: 
Türkiye Büyün, Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük Teklifinin 11 inci maddesinin ilk cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 
öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu Turan Bayezit 
Sivas Kahramanmaraş 

İbrahim Ural Muhittin Yıldırım 
İstanbul Edirne 

Cahit Tultum 
Balıkesir 

Başkan seçimi. 
Madde 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığı için, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ara
sından gösterilecek adayların adları Meclisin toplan
dığı günden itibaren 10 gün içinde Başkanlık Divanına 
bildirilir. 
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BAŞKAN — Efendim önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

ANAYA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 
COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

MUSTÂFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önerige sahibi buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Tek
rar için, bazı tekerrürler için huzurunuzda değfiliım. 
Önerige üzerinde bile olsa, önerge üzerinde yeniden 
bir üyenin söz alma, madde üzerinde konuşmuş olsa 
Ibile, söz alma imkânı vardır; ama bu ihtiyacı duydu
ğum için buradayım, böyle bir imkân olduğu »için de
ğil. Her şeyden önce, temenni ettiğimiz değişiklikle 
yazılabilecek bir madde metninin Anayasaya aykırı
lık teşkil etmeyeceğini söylemek mecburiyetinde kal
dığım için üzgünüm. Anayasa aykırılık meselesi bam
başka bir meseledir. Başka bir düzenleme, başka hu
kukî ve siyasî sonuçlar arama ve yaratma varsa, o za
man Anayasaya aykırılık olur; ama aynı amacı, baş
ka bir anlatım akışı içinde, hatta biraz daha açık, bi
raz daha vazıh bir şekilde anlatan bir içtüzük metnü, 
niçin Anayasaya aykırı olsun? Bu bir. 

İkincisi: Komisyonun yaptığı düzeltimle dahi, mad
de metninin anlaşılmaz niteliği tedavi edilebilmiş ve 
giderilmiş olmamaktadır; bunu tekrar söylemek mec
buriyetindeyim, şunun için: Cümlenin akışı içinde de
niyor ki: «Başkan adayları - veya Başkanlık adayları, 
onun üzerimde durmuyorum - Meclis üyeleri içinden 
- veya arasından - bildirilir.» Aday mı- Meclis üyeleri 
içinden - veya arasından - olacak, bildirenler mi? Bu
radan her ikisini de anlamak mümkündür; ama ka
nun koyucunun amacı bellidir öyleyse ihtiyaç, yorum 
lihtiyacı değildir, belli olan, belirli olan ve tek olan 
amacı ifade edecek bir yeni anlatım, bir yeni metin
den ibarettir. Bunun için sunduğumuz değişiklik öne
risi metni şundan ibarettir ve çok sadedir: 

«Madde 11. — Türküye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı için Türkiye Büyük Millet MeclM üyeleri ara
sından gösterilecek adayların adları, Meclisin toplan
dığı günden itibaren 10 gün içinde Başkanlık Diva
nına bildirilir.» 

Saıygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Palaoğlu. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
Efendim, bu madde metninin birinci satırında bir 

düzeltme yaptık; ancak, Anayasanın 94 üncü madde
sinin dördüncü fıkrasında, «arasından» yerine «için-
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den» kelimesi kullanılmışitır: «Türküye Büyük M'illet 
Meclisi Başkan adayları Meclis üyeleri içinden...» sözü 
geçüiiği için, bu kelimede de Anayasaya uyuyoruz ve 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Mec
lis üyeleri içinden...» olarak ikamesini sayın komisyo
na da soruyorum. Anayasa aynen öyledir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KİÂM1L 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ka'buî ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — 11 indi maddenin birinci satırını tek
rar okuyorum : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
adayları, Meclis üyeleri içinden...» Anayasaya uygun 
olarak düzeltilmiştir efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İçinden 
olmaz efendim, içerisinden olması lazım. 

BAŞKAN — Anayasa, «üyeleri içinden» diyerek 
geçmiş efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Anayasa öyle. 

İGKENDER CENAP EGE (Aydın) — «İçinden» 
başka manaya gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili ve 

Başkanlık Divanının seçimi 
MADDE 12. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam 
sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre 
her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındakii 
görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna 
'bildirir. 

Başkanlık Divanındaki görev yerleri, Başkanvekil-
likleni için - iki adedi Türkiye Büyük 'Millet MeclM 
üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti 
grubuna ait olmak üzere - oranı en yüksek olandan 
'başlayarak sıra ile dağıtılır. 

Kâtip üyeliklerle İdare Amirlikleri için görev yer
leri dağıtımı Danışma Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra Genel Kurulca kararlaştırıılır. 

Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için 
adaylarını gösterir. 

Aday göstermenin gecikmesi halinde, Başkan tara
fından kesin bir süre tespit olunur. Bu sürenin sonun
da adayların çoğunluğu gösterilmişse seçim yapılır. 
Eksik üyeliklerin seçimi aday gösterildiğinde tamam
lanır. 
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Başkanlık Divanındaki görev yerleri için siyasî 
parti gruplarının adaylarını gösteren listenin Genel 
Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçıim ta
mamlanmış olur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz'.'isteyen? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu madde, geri al
dığımız 10 uncu madde ile ilgilidir, bu maddeyi de 
komisyona alıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, öner

gelerle 'birlikte komüsvona iade edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başkanlık Divanının görev süresi 
MAODE 13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Divanı için 'bir yasama dönemlinde iki se
çim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci 
devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
13 üncü madde üzerinde verilmiş önerge var; 

okutuyorum : 
Sayın komisyon, önerge yeni geldi, dikkatle din

leyiniz lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Dinliyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Millet Meclisi İçtüzüğünün 13 

üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenımliştir. 
«Parti gruplarının 'Meclisteki oranlarının değişme

si halinde, bu süreler nazara alınmaz.» 

'Sabahattin Eryurt Sedat Turan 
Erzurum Kayseri 

Mustafa Uğur Ener Melcin Sartoğlu 
Kütahya Manlisa 

Cahit Gündüz 
İzmir 

BAŞKAN — Efendim, bunu Anayasa yönünden 
inceleyeceğiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bu, 
Anayasaya aykırıdır efendim, bunu kabul edemeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, bizce de Anayasaya aykı
rıdır, işleme koymuyoruz efendim. 
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SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Ana
yasaya aykırı değildir efendim; izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim işleme koymadık, artik söz 
veremıiyoruz malumu âliniz. 

\SABAKATT1N ERYURT (Erzurum) — Anaya
saya aykırı değil, tersine Anayasayı teyit ediyor. 

BAŞKAN — 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başkanlık Divanında boşalma 

MADDE 14. — Başkanlıkta 'boşalma halinde, ye
ni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı Başkanvekih, 
Geçici Başkanlık görevi nü yerine getirir. 

Başkanlık Divanı üyeliklerinde boşalıma olması ha
linde, noksan üyelik tamamlanıncaya kadar Divanın 
görev ve yetkisi aynen devam eder. Yeni seçilen Di
van Üyesi eskisinin görev süresini tamamlar. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

Mensup dlduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona 
eren veya Türkiye Büyük Millet Mecfeinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti mensubu 
üyenin, Başkanlık Divanındaki görevi kendiliğinden 
sona erer. Bu takdirde de yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır, 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranların
da değişiklik olması sonucunda, bunların Başkanlık 
Divanında sahip oldukları üyeliklerin sayısı ve görev 
yerleri değişen oranlara uymuyorsa, Başkan, bu duru
mu tespit eder. Bunun üzerine, 12 nci madde uyarın
ca gereken işlem yapılır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
redaksiyon meselesi var, onu arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi, dördüncü 
fıkrada, «Bu takdirde de yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır» ifadesinin «fıkralar» şeklinde düzelti'lmesi 
gerekir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu redaksiyon ol
maz ki, Sayın Başkan, fıkrayı teşmildir o. 

BAŞKAN — «Bu takdirde de yukarıdaki fıkralar» 
diyeceksiniz, değil mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Fıkranın teşmili 
redaksiyon olmaz, tadil olur. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Teşmil evet,- tadil 
değil efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tadil olur efen
dim; fıkranın kapsamını genişletiyorsunuz. 

'BAŞKAN — Efendüm., 'bu, bir önergeyle ancak 
düzeltilebilir. 

CAHİT TUTUM {Balıkesür) — Evet Sayın Balkan. 
ANAYASA KOMİÖYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Peki, maddeyi ko
misyona geri alıyoruz efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim madde, önergeyle birlikte 

komisyona geri verilmiştir. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 

usul hakkında söz vereb'iir misin'iz acaba? 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendüm. 
İSA VARDAL (Zonguldalk) — Hayır, bir konuyu 

aydınlatmada yarar var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

İSA VARDAL (Zonguldalk) — Şimdi Sayın Ko
misyon maddeyi geri aldı; ama sırf bu konu için geri 
almasın. Bu maddenin, 10 ve 12 nci maddelerle de 
ilişkisi vardır. Çünkü, 10 ve 12 ndi maddenin ne şe
kilde düzenleneceği henüz belli değildir. O düzenle
meye göre de burada da yenli bir düzenleme yapılma
sı gerekebilir. O yönden de ben, geri alınsın diyo
rum. 

BAŞKAN — (Sayın Vardal, geri aldıktan sonra 
kom'isyon istediği düzenlemeyi yapar efendüm. Diğer 
maddelere uygun olarak muhakkak düzeltme yapa
caklardır. 

ÎSA VARDAL (Zonguldalk) — (Ben ikaz etmek 
için l>u sözü alınıştım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendim 15 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başkanlık Divanının görevleri 

MADDE 15. — Başkanlık Divanı, kanunlar ve 
içtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önem
li bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Başkan usul gö
rüşmesi açabilir ve gerekirse oya 'başvurarak düzeltme 
yapar. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis 
Başkanı, Divanı toplayarak takip edilecek yolu ka
rarlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi 
bakımından gerekli görürse, Divanın görüşünü alabi
lir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğudur. 

Ancak Başkanlık Divanı Üyelerinin tek başlarına 
üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak şükâyet-
ler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikâyette bulu
nulan üyenin dışındaki bütün üyelerin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkan-
vekiii hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve karar 
alamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Tutum grup 
adına söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, saygı/değer üyeler; asılımda, 
maddeye bakıtığımızda, maddenin matlalbı ile maksa
dıyla içeriğinin b':nb!iriyle ilişiğinin olmadığını fark 
edeceksiniz. Şîmidi, «Başkanlık Divanı» denilince, bu 
iham»! Başkanlık Divanı? Buradaki saygıdeğer Başkan
lık D'Vanı mı; yoklsa biBd'ğlmi'Z ve daha evvel geçen' 
maddede bünyesli, yapısı bellir'Uemm'iş olan Başkanlık 
Davanı mı? Böyîe, «Başkanlık Divanının görevleri» 
deyince ne alkllınıza gdıîr? «Başkanlık divanı şu, şu, şu 
(görevleri yerine getirir» demesini beklerisiniz, değ';l miı 
dfenıdim? Burada böyle bir şey yok; yani, Başkanlık 
Divanının görevlerimli bulmuyorsunuz, §u anda hiçlbi-
rim'iz bilmiyoruz. Başkanlık Divanının görevlerini ne
rede bulacağız? Bir rnlüiös&eise Mas ediliyorsa - ki Baş
kanlık Divanı anayasal bir terim olarak kurumlaşmış/ 
/tır - o zaman, onun görevlerinin tlesıpiltü gerekir. Bura
da sözünü etltı'ikleri «Başkanlık Dîvanının görevleri»: 
deyip 15 inci maddede söyledikleri şeylerin hiçbirisi 
- Tabiî kısmen görevleriyle ilgili ama - ister tadadı ol
sun, ister genel nitelikte aDsun bir göırev maddesi de-
ğtlidir. Burada söylemen şeyin yeri burası da değil, an
cak, Genel Kurul müzakerelerini düzenleyen madde-
Deride btelllfci bunu söylersin üz, orada çıkacak. Efenidim,, 
oylamada ve seç'imılerde önlemli bir yanlışlık olmuşsa 
nasıl düzeMliir? Onu ancak Genel Kurul müzakere
lerini düzenleyen maddelerde söylerseniz anlamlı olur; 
nası/l getirilmiş ıbilemliyorum. 

Bence, 15 inci madde yeniden düzenleneeekse, 
Başlkanlık Divanının görevleri sayılması lazım. Bana 
göre, tespit edeb'illdiğli'me göre, Başkanlık Divanının 
görevleri şunlardır: 

il. (MeelMn iç teşkilata, personeli ve usulleriyle il
gili yönetmelikleri kabul etimek. Divana bir yönetme-
ik çıkarma yetkisi veriyoruz. En ömemlıi ydtk'i, yani dü
zenleyici işlemlerde bulunma yetkisi tanıyoruz. Tür-
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tzin işlerine baklrrak, devam&ızlık cetvelleri düzenle
yici bir istem testisi ydiifâsi Düvana aittir, önemfli bir 
hüküm. 

2< İMecikin memiur ve hftzmeltiliteri hakkında Dev
let Memurları Kanunu çerçevesinde işlem tesis etmek. 
IBu bir yötködir, bir görevtik. Bu görev nerededir, Di
vandadır. tzîtı işlerine bakacaktır ve onu da yapıyor. 
İzin işlerine bakmak, devamsızlık cetvelleri düzenle
tmek.. Gündem tespit etmek, Tiirkı'ye Büi>"ülk Millet 
Meolisi üyeleriyle ilfgüAi yüne îçltüzüifcte belirtikniiş olan 
ıMzüMc rMüMlerirci uiygıulalmak... 

iHÜUMtt NALBİAiNrrOÖUU' (Erzurum) — Araç 
kartı vermek. 

CAJHILT TUTUİM (5Deva<mla) — Türkiye Büyük 
9AM&. Mecl^i bü'üçe ve kesinihesaplarını düzenlemek 
ve diğerleri. 

(Efendim, biz bunları nenede bulacağız? Bü)yük bir 
•ilhltiımiaile, herhalde içtüziüğe senpilım'Fş çeşM madde
lerde raytîıayacağız. Orada da ratitlayamıyorisunuz. 
IBence bu da açık seçik bir aydınlığa kavuşmalıdır. 
Eğer bir karar oflganı olıuşttıuroıuş isek, ister icraî ni-
'teîiikfte kararlar alsın, iisiter Mişarî nitelikte kararlar al
sın, bir karar organı olustıurultnrıuş ise, o karar organı
na veriitmüş oltan görev Ve yetkilerin isltfer genel, isiter ta-
tfadî sayma yolunda tespiti gerekir. Alkisli halde, böyle 
(bir kumum, asfiüda, muallakta bırakılmış olur ki, bu, 
^tüzüğüm cevaz vereceğfi bir şey oümasa gerelk. Çün
kü, burada söylediği şey, eğer seçilmiîerde önemli bir 
yanlışlık olduğu idldıia edilirise, şunu şunu, şun'ları ya
par dliyıe bir görev maddesi de benimsiyorsa - ki, ge-
flekılidir bu; halata yeri burası olmamasına rağmen, ge-
rekü'lytse - yine 15 indi maddede görevlerini sayarız; gö
revlerini sıaıyıdMan sonra, Genel Kurulda ortaya çı
kan seçim ve oyteımaîardaki yanlışlılkîarı düzelmeyi de 
Ibir görev maldldesi olarak, genel bir hüküm olarak, sa-
yıilan görevlerin arkasına eJkleneSbiliir, 

Talbiî, burada bir dkisitklilk daha var saygıdeğer üye
ler: Bu bir organ ise, yani Divan bir organ ise, ellbet-
te ki, yine burada maddeyi ikiye bölerek bdM toplan
ın ve müzakere ulsu.Hu. ile belirlemek gerekir. Dikka* 
ederseniz 15 inci maddeye dördüncü fıkra olarak «Baş
kanlık Divanımın toplantı yelteflsayıfsı üye tam sayısı
nın, karar yeter sayılsa ise, hazır bulunan üyelerin salt 
çöığunloığudur» fıkrasını eklemiş. 

<«!Başlkanlılk Divanı toplantı yeter sayısı» diiye baş-
llaıyan fıkra ve onldan sionra gelen fıkralar - ki, iki fık
radır - Başkanlık Divanının görevleriyle ilgili değil. 
iBunlar olsa olsa toplantı ve müzakere usulüyle ilgili
dir. O zaman onu, toplantı ve müzakere usulü maltla-

Ibıyta ayn bir madde tedvin ederek metseleyi halüeddbi-
Kiriz. Yan'i, 15 inci madde bana göre yerine oturma
mış ve bu nflteiiğa ile kabulü mülmküm olmayan mald* 
ded!;r; bu madlde haikkınlda önergelerimiz vardır, 

Arz eder-ilm efenidikn. 
ıRAŞfKAN — Teşeklkür edenim Sayın Tutöulm. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 

»MUSTAFA KIBMAL PAdJAİOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, saym mrUleîivekilleri; açıkıtır ki ve hep bc-
Jiiyoruz ki, btr organın genel olarak görevlerini ve 
yetik ilenini anilaiîmak için yapılan ilk düzenleme pek 
talbiîdir ki, ilke düzentetmes'ldir. Orada artık, bayılarak, 
taldaidî bir şekilde, o oıgranın bültün görevleri ve yetki
leri anlatılmaz, tik hüküm, ilke düzenleme ilke düzen
lemesidir; görevlerin ve yıettlkiilerin $em©l kaynağının 
ne olduğu söylenir, ki burada söyîenmiçltir; Anayasa» 
kanunlar, tçltüzük. Anayasanın, kanunların ve İçtüzü
ğün verdiiıği görevleri yaıpar, verdiği yetüdileri kullanır, 
bu Wr ilke hükmüdür. Antik, tadadı bir şey orada ol
maz. Nerede olur? Sırası geljdlikçe tç'tüzüğün İlgili yer
leri nide, bölümlerinde. Burada - bir ilke maddesidir -
doğru başlanmışken, araya görevlerinden ve yetkile-
rinden herfııanışi birilsi, tamamı değil, iki divanın birbi
rine karıstırrfeıaısından kaynaklanan bir yanlıışlılk ese
ri olduğunu zanrtetlltiğl̂ m ve inandığıım bir zühulle, gö
revlerinden herhangi birM, bu iKke maiddesine itıhal 
edi'tm t̂ıiır. Nedir o? Bir gün, Türkliye Büyük Millet 
MecfJtai Genel Küruılunida yapılan bir oyîamada ihjtî  
kf olursa, oylamaya iriiraz olursa Gerisi KAırulun Baş
kanlık Divanı - bu Başlkanlık Divanı değil, Genel KAI-
rula o anda başkanlık yapmaklta olan divan - şunları, 
şunları yapar. Buna rJağmen mesele çözülmflenememişse, 
Türkiye Büyük Miliîe(t MeoMnin, sürekli olan, ömrü 
«sürekli dan Bakanlık Dîvanına göMürür. O da, şöyle 
çözer: Bu, Bâ fcanhk Divanının herhangi hir görevi, 
imkânı ve yetiköstiniden übaroüüir 've bunun yeri İçtüzük
te Genel Kurul çalıtşlmailarıyla iîgili genel hükülmlerin 
düzenlenMiıği bölümdür, 

Bunun ötesinde, söylemek ve belirtmek ihtiyacını 
duyîduığum b"ir şey daha var: Sayın mitlötryetöl'eri, tsk-
lik'fitıe madden1! n sıon mötnıi «IBaçikan veya vefciıl olarak 
görevtlendfiırtdüği başkanvekili hazır bulunmadan Divan 
toplanamaz ve karar alamaz» diyor, ilke o%rak, esats 
ütJÜbariyle doğrutduın Iböy'le bir ışjeyin Ibtorada ısıöfylenıme-
si de zioruriludiur; ancakjbenilm, yülkJsek dikkatinize sun-
Imîalk lilhlbiyaıomı duyduğuim 'şeyşuldur: Türkiye Büyülk 
IMlilİlet ıM'eclûsi Başkanı, Türkiye 'Büyülk Mi'Met 'Meclisi 
IBaşÖcanlıkDiıvanınıntaibiîıbaşkanıdır. Fıkranm (bu anla
tımından sadece şu çıkar. Türkiye Büyük Millet Mec-
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Jfei Bakkam izinlli değilken - raJhaiÜsiz değitee, Ankara 
düşımida veıyla yurt dışımda değilse - yani resmen ve fii
len görevinin başında iıken, «fBen buıgün çok meşgulüm, 
llüöfen benini aldıtoa ve yerime, g'Hilp Bıaışkanhk Diva
nına riyaset buyurur mıuouınuz»' diiyiefeil'i-r mi? Başkan-
<velkilılerinden berhanfgî hfcrilsitıidıen böyle bir rieaida bu-
llunablilir mi? Kanaa'ttmce, hayır. Çünkü, Türkiye" Bü
yük M'i-îlöt Möclûsi Başkanlığı 'ah Türkiye Büyük Mülelt 
'Meclisi Başkanlık Divanı arasında ve onun Başkanlı
ğı arasın/da taibiî bk bağ vardır. Bu ne zaman olur? 
TüuMye Büyük Mlillet Meclisi Başkanına - bir sebeple 
ve "bîr ibftilyaçîa görevİdin başında değifee - başkanve-
kidılertinden krlm .riyaset ejd'iyorsa, kim vekâlet ediyorsa, 
Divana da o vekatat öder.ve onun aidi da şudur: Ben, 
yıllar önce, kısa bir süre de ollsa, Türkiye Büyük Mil
let Meolülsi, dalhia dbığru bir ifadeyle Millet Meclisi 
'Ba^karuvekilliği de yapmış bir arkadaşınızım, o zaman 
Ibır gün balfoils konulsu oldu, bir anlatıım, bir ifade, bir 
eldöbî sorun gdlbi;. peki, baışkanvekillerin'in adları baş-
fcaravekilildir; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
(bir ihtiyaçla görevinden ayrılldığınidla, kend'iisine vefcâ-
tet eden başkantvekıilinin aldı nıedir? O zaman ben şunu 
önerdim ve bu bir güzel geleneğin parçam olarak ka-
•buü gördü; böyle haitırhıyorura, onun adı: «Türkîye 
(Büyük 'ıMÜltot iMedÛsi 'Başkanı Vekil» 'dür. «IBaışkan-
vekilıi» bMşik bir kelimedir, «Başkan» ayrı «Vökili»' 
(ayn değildir; «Tüırfki/ye Büyük Miılidt Meoülsi Başkan-
vökilbidiir; ama birigün Ve bir zaruretle Balkana vekâ
let 'e tekte olan BaşkanvekMnin adı ise, «Türkiye Bü
yük Millöt Mecİsi Başkanı Vekiledir., 

/Bütün buniları sağlayacağını ümit ettiğim bir de-
ğişjiiiricü önergemiz db sardır. 

Saygılarımla. (ÎAlkııslar) 
(BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşüknekte olan 344 sıra sayıîı 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi İçtüzüğü teklifini» 15 
iıtefV ııîfaü'dv»i'nin'' dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değişitirilmesinıi arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu Osman Bahadır 

Baılıfcösir Trabzon 
Abdumezak Oöylan Ali Mazhar Haznedar 

'Siirt Ordu 
Süleyman Çelebi Murat Sökmenoğlu 

Mardin Hatay 
Turgut Sözer 

-::/'ı::. k^'i-:. ' '• ;iSaltoaeryia'-.' 

MADDE 15. — Dördüncü fıkra : -Ancak Başkan
lık Divanı üyelerinin tek başlarına üzerilerine aldık
ları işlerden dolayı yapılacak şikâyetler için toplantı 
yeter sayısı, hakkında şikâyette bulunan üyenin dı
şında Divan üye sayısının salt- çoğunluğudur. 

GEREKÇE : Şayet «bütün üyelerin tamamıdır» 
şeklinde bir hüküm kabul edilecek olunsa, bu hüküm 
katiyetle işlemeyecektir. Özellikle iktidar partisi Baş
kanlık (Divanı üyelerinden "birisi hakkında bir şikâye
tin incelenebilmesi hayal olacaktır; geçmişte de böy
le olmuştur. 

;BA'ŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Miület Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük teklifinin 15 indi maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

M. Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

îbrahim Ural 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
İEd'irne 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

«Başkanlık Divan inini görevleri, . 
Madde 15. — Başkanlık Divanı, kendisine kanun

larla ve İçtüzükle verilen görevleri yapar. 
Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilme

sinde gerekli görürse Divanın görüşünü alabilir. 
Başkanlık Divanının toplantı yetersayısı üye tam

sayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üye
lerin salt çoğunluğudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanı Vekili hazır »bu
lunmadan Divan toplanamaz ve karar alamaz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mlilllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük teklifi
nin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz, 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Seyf i OÖdtay 
Ankara 

Hüseyin Aydemir 
îzm'itf 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Aîi Rıza Akaydın Halil Nüzhet Goral 
Çorum Aydın 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 
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Başkanlık Divanının görevleri. 

Madde 15. — Başkanlık Divanının görevleri şun
lardır : 

1. Meclisin iç teşkilatı, personeli ve usuİerLyle il
gili yönetmelikleri kabul etmek. 

2. Mediis memur ve hlizmetilileri hakkında Devlet 
Memurları Kanunu çerçevesinde işlem yapmak. 

3. izin işlerine bakmak ve devamsızlık cetveli 
düzenlemek. 

4. Gündemi tespit etmek. 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkın
da tüzük hükümlerini uygulamak. 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisli bütçe ve kesin-
hesaplannı düzenlemek. 

ı7. Kanunların ve İçtüzüğün emrettiği hususlar 
hakkında karar vermek. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde bir 
yanlışlık olduğu iddia edillirse, Başkan usul görüşme
si aça'bi'lir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme ya
par. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa, Meclis 
Başkanı, Divanı toplayarak takip edilecek yolu karar ̂  
laştınr. Başkan, kendisine 'ait görevlerin yerine getiril
mesi bakımından gereklıi görürse Divanın görüşünü 
alabilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mtilet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı içtüzük teklifi

nin 15 inci maddesinin 'birinci: fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Kadir Narin 
Balıkesir Diyarbakır 

Menindi; Kara Ati Rıza Akaydın 
Trabzon Çorum 

Hüseyin Avni Güler Halil Nüzhet Gorai 
fstanbul Aydın 

VeciiM Ataklı Söyfi Oktay 
Şanlıurfa Ankara 

Hüseyin Aydemür 
İzmir 

BAŞKAN — önergeler bitmiştir. Aykırılıkları de
recesine göre okutup işleme koyacağım. 

ANAYAÖA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 
T. COŞKÜNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
bu önergeleri dinledim. Maddeyi önergelerie beraber 
komisyonda konuşmak üzere geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 15 inci madde önergelerle beraber, 
Iç'tüzüğün 89 uncu maddesine göre komüsyona iade 
edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Alınan karar gereğince, gündemdeki konulan gö

rüşmek 'için 22 Ocak 1987 Perşembe günü saat : 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.52 

»A-<4 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
57 NCİ BİRLEŞİM 

İl .. 1 . 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
<BAŞKANLIĞrN GENEL KURULA 

'SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Temmuz, Ağustos, Eylül 1986 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (5/122) (S. Sayısı : 518) (Da
ğıtma tarihi : 19.1.1987) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

1 4 
OYLAMASI YAPILACAK 1§LER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE IMıECLIS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 
arkadaşının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay 
üreticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay ürünü 
ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/35) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü idldialarma ilişkin İçişjleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

12. -T- Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
(Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 
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14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin*. » 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru i 
önergesi (6/797) 

17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateşlin, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahiniin, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

19. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay- j 
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi (6/876) (1) 

20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-. 
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takına olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

22. — I-Ialkkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, I 
sosyo ekortomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/817), 

25. — Iıstanlbul MilletvekH'i Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenlle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) I 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmtet Ünerlin, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

29. — Tekirdağ Milletvekilii Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Gölctinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü s°ru öner
gesi (6/879) 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ıri, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

36. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 



38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÎRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

39. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
or'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
İnşaat izrti verildiği liddiasma ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin ̂  Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin. geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

47. — Kayseri Milletvekili. Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

49. — Adana Miiletveküi Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBiERLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Bah-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e î inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — izmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Deği&tiritoesfine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (Ş. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 518 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, 
Eylül 1986 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5 /122) 

T.B.M.M. Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. Hesaplarını-
înceleme Komisyonu 14 . 1 . 1987 

Esas No. : 5/122 
Karar No. : 5 

Sayı: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1986 başında Bankada mevcut para 88 796 147,20 
Temmuz - Ağustos - Eylül .1986 aylarında T.C. Ziraat Bankasının aldığı para 7 013 867 214,— 

Toplam 7 102 663 361,20 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1986 aylarında T.C. Ziraat Bankasının harcadığı para 7 432 410 910,52 

Ekim 1986 başında hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu 329 747 549,32 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz - Ağustos - Eylül 1986 aylarına ait hesapları in
celendi; 

Temmuz 1986 da T.C. Ziraat Bankasındaki 88 796 147,20 TL.'lık mevcudu ile Temmuz - Ağustos - Eylül 
1986 aylarında hazineden 7 013 867 214,— lira alınarak 'Bankadaki hesaiba yatırılan meblağ Cem'an 
7 102 663 361,20 lira olmasına rağmen hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 329 747 549,32 lira borcu ile birlik
te 7 432 410 910,52 TL. sarf edilımüş olduğu Saymanlık daki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulundu
ğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Uy as Aktaş 

Samsun 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 




