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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, An

kara Büyükşehİr Belediye Meclisinin Dikmen Deresi 
mevkiindeki gecekondulara ilişkin kararı ve uygulan
ması, 

Erzurum^ Milletvekilli Hiımi Nallbantoğlu, Türkiye' 
d© orman varlığı ve ormancılık politikası; 

Konularında gündem dışı birer konuşma -yaptı-' 

İslam Konferansı Teşkilatı V. Zirve Toplantısuna 
katılmak üzere. Kuveyt'e gidecek olan Gumnurbaş-
fcanı Kenan Evren'jn, dönüşün^ kadar, Gumihurbaş-
fcaniığına TBMM Başkanı Necmettin Karadum'an' 
,ın veküılik edeceğine; 

28 - 29 Ocak 1987 tarihlerinde Federal Almanya' 
ya gidecek olan, 
; - - Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Ofcsay'ın, 

Milî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönü
şüne kadar Milî Savunma Bakanlığına, Enerji ye 
Tabiî Kaynaklar Balkanı Sudi Türel'in vekiilk et
melerinin uygutı görüldüğün© İlişkin, 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri iile; 
' S i i r t Milletvekili ,N. Naci Miımaroğlu'nun Anaya
sa Kondisyonundan, 

Kayseri Miletvekili Nufı Mehme Kaşıkçı'nın Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonundan, 

Denizli Milletvekilli Muzaffer Arıeı'nın Tarım Or
man ve Köyişlerii Komisyonundan, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangi'in Ticaret, 
Sanayi ve Teknoloji Komisyonundan; 

Çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun 
'billgisline sunuldu. 

Ankara Mİtetvekili Necdet Caîp'a, Başkanlık tez
keresinde belirtilen sebep ve süre ile izin ve 

'Bu yasama yıllında ikli aydan fazla izin alması 
sebebiyle de ödenek ve yolluğunun verinıesıî, 

Kabul edildi. 

Edirne Milletvekili- Muhittin Yidırırn'ın (6/900) 
nurriaralı sorusunu geri 'aldığına ilişkin önergesi okun
du, sorunun geri verildiği bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan ve ANAP Grubu
ma düşen üyelikler için yapılan seçimler sonucunda; 

Adalet Komisyonu üyeliğine Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sakailıoğlu, 

Anayasa Komisyonu üyeliklerine Erzurum Millet
vekili Sabahattin Eiryurt ile Bitlis Miletvekili Faik 
Tarımcı oğlu, 

Bayındırlık,. İmar, Ulaştırirna ve Turizm Komis
yonu üyeliğine istanbul Miletvekili Mehmet Kafikas-
lıgıil, 

Dışişleri Komisyonu üyeliğine Biıl'is Milötvekdlli 
Kâımran İnan, 

İçişleri Komisyonu üyelğine Şanlıurfa Milletve
kili A. Bülent Öncel, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine 
İstanbul Mıilfleüvekii' İmren Aykut, 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Bursa Mil
letvekili İsmet Tavgaç, 

Sağlık ve Sosyal İşjler Komisyonu üyeliklerine 
Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çalkan ile Kayseri 
Milletvekili Sedat Tuırıan, 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üye
liğine Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyefti, 

Sayıştay Komisyonu üyeliğine Kırşehir. Millet ve
kili Tevfik Güneş, 

Tarım Orman ve Köyişâeni Komisyonu üyelikle
rine Aydın Mlilletvekii Ertuğruî. Gökgün ile Kütah
ya Milletvekili Abdurrahmıan Necati Kara'a ve 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan ve bağımsızlara düşen üyeliğe İstanbul Mil-
kvtveküi Bilâl Şişman, 

Seçildiler. 
Gaziantep Milletvekili Feyzuliah Yıldırır ve 17 ar

kadaşının, Ankara'nın hava kirlfiiğini azaltmak ama
cıyla Güney Afdka'dam ithal edilen kömürün yarattı
ğı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve uygulayan
ların suiistimalleri 'bulunup bulunmadığını tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin (10/36) öngörüşmesıi yapıldı ve Mec-
Üis araştırması açılması reddedildi'. 

Hakkâri Milletvekili) Mehmet Sait Erol'un, 'gece
kondu kiralarına ve 'asgarî ücrdfcle çalışanlarııı du
rumlarıma ilişkin (6/814) sorusuna; Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu, 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Mensin ve 
Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve ıtuituklu-
îadıa ilgili uygulamalara dalir 'bölge (basımında yer 'alan 
haberlere ilişkin (6/887) sorusuna Adalet Bakanı 
Mahmut Olsan Sungurlu, 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırıım'ın, Kayse
ri Hinde 'hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin (6/896), sorusuna, Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci, 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. —• Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Ağrı ] 

İli Diyadin İlçesinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık j 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1560) \ 
(Başkanlığa geliş tarihi tarihi : 27.1.1987) 1 

2. —Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Ağrı j 
tii Doğubayazıt İlçesi örtülü Köyünde ikamet eden \ 
ve nüfusa kayıtlı olmayan vatandaşlara kimlik cüz- ; 
daflt verilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri ; 
•Bakanındanyazılı ; soru önergesi (7/1561) (Başkânlı- j 
i ğa geliş tarihi ;•: 27.1.1987) { 

3» . 1 . 19VT Oıî 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Balıkesir Millâetvekıili Davut Abacıgil'in, Balıkec 
sir İla ye çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarımın çev
re sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına (ilişkim 
(6/835) sofusuna, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler 
cevap verdi. 

(6/596) ,(6/598), (6/610), (6/778), (6/812), (6/821), 
(6/893), (6/899) numaralısorular, soru sahipleri izinli 
olduklarından; 

(6/631), (6/742), (6/826), (6/767), (6/800), (6/881), 
(6/'8'85), ,(6/902), (6/897) numaralı sorular, soru sa
hipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 'bulun
madıklarından; 

(6/696), (6/833), (6/781), (6/868), (6/797), (6/876), 
(6/813), (6/824), (6/888), (6/838), (6/847), (6/844), 
(6/879),. (6/883), (6/886), (6/890), (6/891), (6/892), 
(6/894), (6/895), (6/901) numaralı sorular, ilgili ba
kanlar Genel .Kurulda hazır 'bulunmadıklarından; 

(6/789) numaralı soru, mehil verildiğimden; 
(6/810), (6/845), (6/847) numaralı sorular, soru sa

hipleri görevli bülundulklarından; 
(6/817), (6/898) numaralı sorular da, soru sahiple 

rimkt aynı birleşimde görüşülmüş ibaşika soruları bu
lunduğundan; 

Ertelendiler. 
28 Ocak 1987 Çarşamıha günü saat 15.00'te topla

nılmak üzere, 'birleşime saat 18.43'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekii 

İskender Cenap Ege, 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Tokat 

Cemal Özbilen Mehmet Zeki Uzun 

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Af-
\ yon İli Sandıklı 'İlçesindeki bazı vatandaşlara baskı 
j yaptıkları iddia edilen MİT mensupları hakkında ne 
i gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
1 zili soru önergesi (7/1562) '(Başkanlığa geliş tari-
j hİ : 27.1J1987) 
\ 4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
; nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin telefon ve 
; santral ihtiyaçlarıma ilişkim Ulaştırma Bakanından ya-
j zıh soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi : 
{ 27.1f.1987) •••' •'••' ' - ; " - '"•' 

I I . — G E L E N 
28 . 1 . 1987 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin okul ve öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.1.1987) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin su ve yol so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanın
dan yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.1.1987) 

7. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgll'ln, Ba
lıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin moder

nizasyonu ve doktor kadrosunun artırılması için ya
pılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.1.1987) 

Meclis Arş t ir ması Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 ar

kadaşının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
idarî, malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1987) 

»>©-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa&ti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveki'i İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 ınçı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

- Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU. GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 ar
kadaşının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
idarî, malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyo

rum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin idarî, 
malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmaık 

amacıyla Meclisten yetki isteyen Hükümet, dilediği 
yetkileri almış-ve memurlarla ilgili bir dizi düzenle
melerde bulunmuştur. Bugüne kadar yapılan düzen
leme ve uygulamalardan sonra ortaya çıkan tablo 
kaygı vericidir. 

Kamu görevlileri, ücret yönünden Cumhuriyet 
döneminin en kötü günlerini yaşamaktadırlar. Ücret 
sistemi o denli karmaşık hale getirilmiştir ki, bu sis
temde kimlerin, hangi ölçülere göre ne kadar ücret 
aldığını saptamak bile olanaksızdır. 

Memurlar arasında açıklanması güç ücret fark
lılıkları yaratılmıştır. Eşit işe eşit ücret ilkesi bir ya
na itilmiş ve memurların bir 'kesimi çeşitli adlarla 
anılan tazminatlardan yararlandırılırıken, yüzbinler-
ce memur çıplak aylığa mahkûm edilmiştir. Katsayı 
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sistemi düşük dereceli memurlar aleyhine işlemekte
dir. 

Ücret konusunda münferit çözümler özendirilımuş 
ve «Gemisini kurtaran kaptan» formülüne geçerlik 
kazandırılmıştır. İkinci görev uygulaması hortlatıl
ın ıştır. Bazı görevler, üst kademede bulunanlara «ar
palık» olarak dağıtılmaktadır. İktidar gözdeleri için 
çift maaşlı istihdam olanağı yaratılmıştır. Sözleşme
li personel uygulaması yozlaştırılmıştır. Sözleşme re
jimi, duruma göre kayırma, duruma göre tasfiye 
aracı olarak kullanılmaktadır. Memurların özlük 
hakları Anayasaya aykırı olarak Hükümet kararma-
smeleri ile düzenlenmektedir. 

Son üç yılda memurlar, geçmiş yıllardaki kayıp
larını telafi etmeleri şöyle dursun, mevcut durumla
rını bile koruyamamışlardır. Memurlara enflasyonun 
üzerinde ücret artışı verildiği iddiaları gerçek dışı
dır. 'Kamu görevlileri geçinememektedir. Memurun 
geçim sıkıntısı rakam oyunlarıyla gizlenemeyecek 
kadar açıktır. Binlerce memur geçinebilmek , için 
resmî görevleri dışında ikinci bir iş peşinde koş
maktadır. Geçim derdi yüzünden aile düzeni altüst 
olmuştur. Memur kendisini hizmete adayamamakta, 
bu yüzden hizmetin kalitesi her gün biraz daha düş
mektedir. 

Emeklilik sorununa çözüm getirilememiştir. Yan-
ödemelerin emeklilikten sayılmaması, emekli aylığı
nın düşük olması neden olmaktadır. Memur için 
emeklilik bugün bir kâbusa dönüşmüştür. Hükümet 
palyatif tedbirler peşindedir. Bir kısım üst düzey gö
revlilerine ikinci emeklilik hakkı tanınırken yüzbinler-

. ce emeklinin dramına seyirci kalınmıştır. 
İdarede kadrolaşma ve partizanlık kaygı verici bo

yutlara ulaşmıştır. Hizmete girişte «tavassut» ve «ka
yırıcılık» kurumlaştırılmıştır. 

Resmî makamlara «torpil» listeleri verilebilmekte, 
(belli kişileri hizmete almak için imtiyazlı sınavlar ya
pılabilmektedir. 

İktidar Partisi içinde eski iki küçük partinin yan-. 
daşlarının Devlet kadrolarını paylaşma yarışı bütün 
hızı ile devam etmektedir. Bu durumu doğrulayan 
sayısız örnekler gösterilebilir. 

Son üç yılda, şube müdüründen, müsteşara kadar 
tüm görevliler değiştirilmiştir. Bu derece geniş ölçekli 
değişiklikleri, hizmet gereği ile açıklamak mümkün 
değildir. Bugün, nakil yetkisi bir tecziye aracı olarak 
kullanılmakta ve memurlar partizan amaçlarla oradan 
oraya sürülmektedir. Memurlar, kolektif güvenceden 
yoksundur; ortak meslekî hak ve çıkarlarını savuna
cak örgütleri yoktur. 

Taşrada «hizmet şantajı», en ilkel biçimiyle sür
dürülmektedir. Muhalefete mensup belediye başkan
ları ağır baskılar altındadır. İktidar, bu icraatı ile tek 
partili sisteme özenmekte ve siyasal rejimi tehdit et
mektedir. 

Hükümet, işbaşına geldiği günden beri Meclisi dış
layarak soruna çözüm aramıştır. Aldığı sonuç ise or
tadadır. Bugüne kadar iki yetki kanununa dayanıla
rak çıkarılan 10 adet kanun hükmünde kararnamenin 
hiç birisi Mecliste ele alınmamıştır. Hükümete verilen 
yetkinin süresi iki yıllık olup 1988'in sonuna kadar 
devam edecektir. Hükümetin bu süre içinde ne yapa
cağını kestirmek mümkün değildir. 

Yapılacak iş, Meclisin soruna çare aramasına im
kân tanımaktır. Hükümet bu konuda isteksiz gözükse 
bile, Meclis soruna müdahale etmelidir. Aksi takdirde 
17 nci Dönem Meclisi, koşullar zorunlu kıldığı halde 
personel sorunlarına çözüm getirmeyi reddetmiş ve 
yetkisini beş yıl boyunca Hükümete devretmiş olma
nın manevî günahı ile yüklü bir Meclis olarak tarihe 
geçecektir. 

Meclis araştırması, bu konuda bir çözüm umudu 
olabilir. Meclis araştırması, öncelikle, mevcut durumun 
gerçekçi bir fotoğrafını ortaya koyabilir; ileri sürülen 
iddiaların gerçeklik derecesi, yapılan hatalar, eksiklik
ler ve alınması gereken yolları belirleyebilir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Halis Soylu 
Kars 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Coşkun Bayram 
Adana 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Metin Üstünel 
Adana 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Kâzım İpek 
Amasya 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 
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Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Enver özcan 
Tokat 

İbrahim Taşdemir 
• Ağrı 

Tülay öney 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Yusuf Demir 
•••"".[• '. u § â k 

Musa Ateş 
Tunceli 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Mehmet Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Yılmaz önen 
îzmir 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Tevfi'k Bilâl " 
Hatay 

Barış Can, 
Sinop 

Bahriye Üçok Mehmet Sait Erol 
Orda HaJekâri 

"Möhmet üıier * 
"'""'•"'•'"''Kayseri / "/' '";" 

'BAŞKAN,.VT-T•• 3ilfeüeınınıizfe- spwulmu§te.ı ., ..-.• 
önerge, gü&dşrridle yier alaçalt v© M'eclk araştırma

sı açı!hjp< .açılmaması konusunda öngörüşme, sırasın-* 
da yapılacaktır. s^L-- ;-.;...u,...•:.;•.'..•: • ;:•••• 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER ; : T 
/. — TRT'nin, Meclis çalışmalarını TV'de ak-

settiriş şekline ilişkin açıklama 

Muhterem; arkadaşlarım, özür dileyerek bir nok
tayı hatırlatmak istiyorum. Meclisli idare eden Meclis 
Başkanvekilleri, -Meclislin gündem'ine eŞ^ette sahiptir
ler. Meclis içindeki bütün hal ve hareketi kontrol et
mekle görevlidir. Senelerden beri ttecffü'befersimiz var
dır; TRT, mieefMerin çalışmaliarmı kendi keyfî usul
lerine görıe yanısıtamaz. (SHP, D YÎP ve DSP sıraların
dan alkışteir) Meclisteki çalışmalarımııM Mtecls Baş-
k'arilığınfi; göstereceği direktif içierişin'de yürütülmesi 
gerekir. Eşlkiden; ben şahsımdan m'isail, yereyim, Cum-
huriyöt Senatosunda BaşkanvekiUİği yaptığım zaman, 
alman görunlüuİef sadece ön sııralardan iîbaret olmaz 
ildi. Şimdi, İcaç defa ihtar ettiğimiz hafdel' sadece ön 
sra'îari %öıstıeîriliyor̂  ^aıika sıraİMf&a*: dtüfr&n milâtvö-
'külleri, ısariM:ö birleşime veya otufüma katslmamış gi
bi gjg^nü^prffve. bunun- için de;: m^ıazzaın 'şikâyetler 
alıyoruz. (K̂ B̂ ay© Balkan» sesleri, alkışlar) 

»Şimdi, şuraya gelmiek işitiyorum : Meclisi yöne
ten bir kişi vardır; Cumhunıyöt Senatosu çalışmaları 
televizyona veyahut radyoya aksettiği zaman, «Fala
nın Başkanlığında, falan Divan üyeleri ile toplanmış» 
der vte böyle başlardı. Şimdi, yasak sayulur gibi, 'saat 
öl.OOiden sonraki yayınlara konulmak 'suretiyle, Mee-
l'is görüntüleri ekrana getirilmektedir. 

IBen, sizlerden aldığımız güvence ite, (bu şekilde 
yayınlar devam edersie, kendü birleşimimde TRT'ntfn 
ekiplerini bu salona almayacağım arkadaşlar. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Teşdkkür ederim efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) ^^SaykıBaşfcan, 

bu alkışlar, size, TRT konusundaki .güvencemizin işa
retidir. 

'BAŞKAN — Sağolun efendim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2 - 15 Şubat 1987 tarihleri arasında Ameri

ka Birleşik Devletlerine yapılacak resmî ziyarete Kay
seri Milletvekili ibrahim Özbıyık'ın da katılmasının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1237) "r ' "'•'" ' V '•' ' • * . ' ' '.-,-' 

BAŞKAN — Başkanlığın, Anayasanın 87 nci mad
desinegöre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Temas ve görüşmelerde bulunmak üzere, bir he

yetle birlikte 2 - 1 5 Şubat 1987 tarihleri arasında Ame
rika Birleşik Devletlerine Sapacağını resmî ziyarete, 
Kayseri Milletvekili İbrahim Özbıyık*ın da katıİması 
uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci madddesine göre gereğini arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

(BAŞKAN -T- Oylarınıza arz ©diyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir- ' : " , 

D) ÖNERİLER - •<.,. :ı.î 
a). Siyasî Parti jGuryhu[önerisi; , j ; ; , ; ; , > 
7, — Türkiye Büyük Millet. MÇCHŞMİI$, çalışma^ 

larına 3 Şubat 1987 tarihimden' itil>aren:3-&«/? a^ve--
rilmeşine dair ANAf^Çrubuönfirçsiı^ :.,; < t : 

BAŞKAN — Anavatan Partisi ̂ Grubununi İçtüzük 
ğün 19 uncu maddesinin son fıkracına; göre. biri:öneri-
st vardır; okutupf o, ylarıntzp.; arz edeceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi .Başkanlığına 
28,1,1987 Sarihinde toplanan; Danışma Kurulunda 

s iyasî-par t i ,gru |$ar iv^^M%wM^W^ı^\Mm)^i \ 
ğından, Grubumuzun aşağıdaki önfr$^ninj' Jtçtüzüğ&n. 



19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Kuru
lun onayına sunulmasını arz ederim. 

Haydar Özalp 
Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekiili 
Öneri : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 3 

Şubat 1987 tarihinden itibaren 3 gün ara verilmesi 
önerilmiştir. 
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BAŞKAN— Öneriyi oylarınıza stınuyortım : jKa-
; bul edenler..; Etmeyenler.;. KabüT edilmiştir. 

SABtT BATUMLU (İstanbul) -^ -Söz istiyorum 
Sayın Başkan. : 

BAŞKAN -—• Efendim önergeyi okuttum.; Elbette 
l söz verebilirdim: ama oylamayı bitirdiktensonra söz. 

ist'iyonsutıuz. 

V — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE lİOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 

t, —Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Millet
vekili Rtf at Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili-Mustafa Kemal'Palaoğlu Ve Ba
lıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü 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)(l) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Taklifleriiyle Kom'isyöndan Gelen 
Diğer İşler» teminin birindi sırasındaki, Erzurum 
Millelveikıfflf Sabahattin Ams, Manlbul Milletvekili Re
şit ;.ülker, Kahramanmaraş M'ilMvekil'i Rıfat Bayazıt, 
Afyon 'MÜ'fetve'kil'i Mötlin Bafılbıey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili 
Fentti Mimyeli'miri, TürMyfe Büyük Millet Meclisi İç-
Tüzüğü TdkM ve Çorum Milletvekli ihsan Tombuş' 
ıms; Türkiye Büyük- M'Met' Meclisi İçtüzüğü Teklifi
nin görüşülmesine, kalldığımız yerden devam ediyoruz. 

Koanîsyon Eyerini ateıişittf. 
Gecen bMeşilrhfde, teklifin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 ve 

1-3 ündü maddeleri kabul edilmişti. ' 

4, 9, 10, 12, 14 ve 15 inci maddeter, - önergelerle 
birlikte, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyo
na verji'lim'iışlti. ' " ' , 

„'16 ncı maddeyi pkutrnadian önce, 15 inçd madde-
<leri şoihra. yeni bir madde eklenmesine dair önerge 
yandır.,vA^oajkvbu^öı^rgeniü istemli, komisyonca geri 
alınan 15, inci .maddenin dleğiş'tirlilmesdn'i isteyen öner
genin işlemine b^ğlı.pfduğundaıl, 15, inci madde kp-
mlşyondaîi geldikten ve kabuledildikten sonra yapıla
caktır, , . . . . . . 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek Sıra Sayılı basmaya-
zıW'M1.1987m?ihli S&MĞft^ÖirleşMİMaMğMa ek
lidir. . .:-ajrm&*.m ^:;m : ^ : ^,-x-:.:; 

Bu hususu dikkatlerinize arz ederim. 
16 rfcı maddeyi okutuyorum : 
ıBaşkamn görevleri 
MADDE 16. — Baştanın görevleri şunlardır:: 
1. Türkiye Büyük Millet MeeliMrii Meclis dışın^ 

da temsil' etmek; :';''•'• ""' 
2. Türkiye MtyÜk Millet MeclMhiin $©refM ve-

haklarıni korumak, fâaliyettenim teşVik etmek; " 'r-
3. Genel Kurul görüştodlerlni yönetmek; 

4. . Tutanakdergiisi ille tutamak özenin düzenlen-, 
meşini denetlemek; 

5. Başkanlık DiManına başkanlık etmek ve,Diva->, 
hin gündemini hazırlamak: - .,«. , .. • 

6. Danışma Kuruluna başkanlık etmek; 
7. Türkiıye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını 

denetlemek*:- "•'•' , - / ' : r .-r : : ^ 
v 8; /Başkahftk Divfant kamrlarinı üygAılarhak; 
9. Türkiye Büyük Millet Meclisinin M'arî ve ma

lî işleri iffle kolluk işleriniiyürütmek w denetlemek; 
10.,•• Türkiye Büyük Millet MeelMrii ve çalışmala

rını tanıtıcı tedbîrler almak ve yayınyapmak; 
111. Aîmyasanıın 106 n£ı ma^de^iri^bıe^^feJnâP 

lerde Cumhurbaşkanına vekâlet etmek ve Cumhur
başkanına ait yetkileri loül'annaak;, .•.;.-•••• • • , 

12. Kendisine Anayasa, kanunlar^ ve İçtüzük ,ge-T 

reğince verilen gıörevleri yerine geŞırrnek.t . •,. _, 

(Başkan, özürlü oiduğuv Cumtobaşfcariına vekti-^ 
likre^tiğii veya^Tüîfâye Büyük ^Millet Meclisi toplantı" 
halinde iken Ankara dîşlııdsâ bulüri'iît^iamarii görev-1-
lerıni yerine getirmek üzere, BaşkânvekHlerhiden bi-h 

ri'stoi kendiline yazıyla vekil olarak tayin öder'.' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. -
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU "(Sivas) — 

Grup atiın% söz M*yorum Saym Başklan. 
BAŞKAN — Sosyalkîemokrat Hallleçı Parti Grubu 

adttta Sayın 'Mustafa Kemal Pafooğlü/bufyurun efen-
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SHP GRUBU ADI^A MUSTAFA KEMAL PA-
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının gö-
revferini düzenleyen 16 ncı madde üzerinde, grubu
mun görüşlerini sunacağını. 

Teklif metninin, Başkanın görevlerini sayan 16 
ncı maddesinin 'birinci fıkrasında, «Türkiye Büyük 
M'ilfet Meclislini Meclis dışında temsil etmek» demek
tedir. Burada, düşünınıeyıi ve müdahaleyi gerefktire-
öelk bir- durum olduğu inancındayız. «Meclis dışın
da temsil etaıek» ne demektir? Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclislini, 
Meclis içimde temsil etmemekte midir veya Meclis 
içinde esasen ve tabiatıyla temsil etmektedir; ama dı
şarıca dahi temsil ettiğini, edeceğini söylemek için mi 
hu şekilde kaleme alınmıştır? Bunların hiçlbirisi doğ
ru değildir ve doğrusu şudur : Kavramın kendisin
den, temsli'l olayının kendisinden hareket ederek dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Temsil, bir bütündür ve 
süreklidir. Bu sıfatı taşıdığı müddetçe, günün her 
anında, her yerde ve her koşulda Türkiye Büyük Mil
let Meclislini, Meclisin Başkanı, temsil etmek, ediyor 
olmak gerekir. Bıu tahlili, daha açık ve daha sıhhatli 
Wr şekilde, Başkanın ikinci görevini söyleyen ikinci 
fıkrada yapabilmek imkânına sahip olacağız. Ancak, 
ondan önce şunu dilkkatüniize sunmak ihtiyacını duyu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 106 ncı madde
si uyarınca ve belirtilen haillerde, Cumhurbaşkanına 
-hep biliyoruz ki- Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı vekillik eder. Bu husus, Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Başkanının görevleri arasında bir İçtüzük 
hükmü öl'arak da teklif metnine alınmış; ancak, gö
rev sıralamasında 11 indi maddeye yazılmıştır. 

Kanaatimiz odur ki, Anayasanın 106 ncı madde
si uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanla
rınım muayyen koşullarda Cumhurbaşkanına vekillik 
etmeleri 'olayı, Anayasa sistematiği içinde ve fakat ya-
ısamıa bölümünde değil, doğru olarak, isabetli olarak, 
yürüüme bölümünde ve o bölümün «Cumhurbaşka
nı» kısmında yazıilmıştır; Anayasa Sistematiği açısın
dan doğru olan budur. 

Demek ki, Cumhurbaşkanı vekilliği ile, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında, belirli ko
şullarda talbiî bir bağ bulunmakla beraber, Cumhur-
(başkanlığı vekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
başkanlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgi
lendiren görevleri cümlesinden değildir. İçtüzük ise, 
başkanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma

larını ilgilendiren görevlerini saymak ve saptamak zo
rundadır. 

Büîlün bunlara rağmen, şunu eklemek ihtiyacını 
da duyuyorum ki, esasen Başkanın görevlerini sayan 
bu kategorinin, teklif metnindeki 12 nc'i maddesi, 
«Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince 
verilen görevleri yerine getirmek» diyor. İşte o husus 
burada mündemiçtir; Anayasanın verdiği görevler
den birisidir. 

İBüfla rağmen, her şeye rağmen, bu husus bir İç
tüzük telaffuzu olarak da söylenmek ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisli Başkanının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ile ilgili görevleri arasında zikredilmek is
teniyorsa, yeri burası değildir; yani şu sıralamada ye
ri, Türküye Büyük Miltet Meclisini temsil etmek gö
revinden hemen sonra gelmek gerekir. 

S/imdi, maddenin ikinci fıkrasındaki cümleyi oku
yor ve temsil sorununa avdet etmek istiyorum : «Tür
kiye Büyük Millet Mlec'lisinin şerefini ve haklarını ko
rumak, faaliyetlerini teşvik etmek.» Görevleri belir
leyen fıkralar arasında bir fıkra da bu. 

Bayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin şerefini korumak, Türkiye BÜlyük Millet Mec
lisini temsil olayının içinde ve tabiatıyla mündemiç
tir. Buradan şunu çıkarmak mecburiyeti hâsıl olmuş
tur ki, temsil olayı ve temsil kavramı doğru anlaşıl' 
mamışitır, bu metni kaleme alanlar tarafından. Bu met
hi 'kaleme alanlar, temsili, bir törende, bir davette, 
bir çağrıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu
lunmaktan ibaret zannetmişlerdir. Oysa, temsil bu de
ğildir; temsil, bundan daha geniş kapsamlı büyük bir 
kavramdır ve Osmahlıcadır; temesisül ile birlikte ha
tırlanmak ve değerlendirilmek gerekir. Temsil ve te-
ımessül; «o olmak, onun tıpatıp örneği, olmak, onu tı
patıp yaşamak ve yaşatmak» anlamlarını içerir; tem
sil ve temessül budur. Bunun içindir ki, bir bütündür, 
bunun içindir ki, süreklidir. Böyle olunca, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisini, o sıfat üzerinde bulundukça, 
daima o olarak, onu canlandırarak, onun bir timsali 
gibi hareket edebilen; oturmasryla kalkmasıyla, sö
züyle s'ohbetiyle, tasarruflarıyla, düşünceleriyle, hare
ketleriyle, tavıdiarıyla onun gibi olan, onun tıpatıp bir 
örneği olabilen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı onu temsil ediyor demektir; temsil edince de, 
onun esasen var olan şerefini de koruyor demektir. 
Temsil budur; Türkiye Büyük Millet Meclisinin şe
refini korumak, temsilin içinde mündemiiçtir ve tem
sil Ibudur. 

Gelelim haklarını korumaya : Bunu, hiç anlaya
madığımızı ifade etmeye mecburuz. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyonun bizi ay
dınlatacağım ve aydınlatabileceğini ümit etmek isti
yorum; «Türkiye Büyü'k Millet Meclisi Başkanı tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisinin -haklarımın 
korunması» ne demektir? Bunu anlamakta derin müş-
küDat içinde bulumduğuimıuzu tekrar ifadeye mecburum. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakları» ne demek
tir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, büıyük bir ku
rum olarak, yetkileri vardır, erki vardır, görevleri var
dır, üyelerinin özlük halkları vardır. Maksat, Başjklan ta
rafından üyelerinin özlük haklarının korunması, sa
vunulması ise, bu başka şeydir. Bunu bir içtüzük bü
tünlüğü içinde söylemek zarureti varsa, bu açıklıkla 
söylenir; ama «Türkiye Büyük Millet Meelilis'inlin hak
larını» ibaresini anlamaya irrikân yoktur; Türkiye Bü
yük Millet Meclislinin erki vardır, yetkileri vardır, gö
revleri Vardır. 

Sayın milletvekilleri, maksat, bir siyasî sistem için
de ve devlet fonksiyonlarımın birbirleriyle ilişkileri 
bünyesi içimde, bir yasama organının fonksiyonunu da
ha güçlü kılmak, öbür devlet fonksiyonları karşısın
da daha güçlü ve daha farklı kılmak meselesi ise, bu 
bir içtüzük meselesi değildir. Bu, bir anayasa mese-
lesidir; hatta o kadar da değil, bir anayasa hukuku 
meselesidir, hatta orada da bitmez, bir siyasî sistem 
meselesidir. Yani, devlet fonksiyonları içindie yasama 
erkinin ve yasama organının gücünü, kudretlini ve 
fonksiyonunu başkal'aşjtırnıak, öteki temel devlet fonk
siyonları karşısında onu farUdilaştırmak ve.d'aha güç
lü kılmak meselesi ise bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lîsi Başkanının yapacağı bir iş değildir ve bir İçtüzük 
hukuku meselesi değildir, bir siyasî sistem meselesi
dir. 

Bunları da böylece arz ettikten sonra, bütünüyle 
bu fıikranın fazla ollduğunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şerefinin, başkanı tarafından korunması 
sorununun temsil demek olduğunu; onu temsil ede
bilen bir başkanın, .şerefini de korumakta olduğunu 
söylemek isterim. Haklarını korumak konusunda ise, 
düşüncelerimi arz ettim. ; 

. «Genel Kurul görüşmelerini yönetmek», doğru
dur. 

«Tutamak Dergimi ille tutanak özetinin düzenlenme-
s'imi denetlemek...» «Tutamak özetlerinin» demek da
ma doğru olacaktır. BaşkanVekiîl'eri için tutanak öze
timden bahsedilir; çünkü, başkanlık yaptıkları birle
şimle sınırlıdır; ama Türkiye - Büyük Millet M.eclisi 
Başkanı, tek olan Tutanak Dergisini daima ve bütün 
tutanak özetlerimi denetlemek zorundadır. 

«Başkanlık Divanımdan» önce ve «Genel Kurul
dan» sonra, «Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyıon-
ları çalışmalarını denetleme» görevinin gelhıes'ini, bu
lunmasını daha uygun görmekteyiz. 

«Başkanlık Divanıma başkanlık etmek ve Divanın 
gündemini hazırlamak» biçimindeki fıkra ise, önce 
gündem hazırlanacağı, sonra Divan toplanacağı için, 
«Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak ve Di
vana başkanlık yapmak ve Divan kararlarını uj'gula-
mak» biçimimde olmak gerekir. 

'«Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî 
isteri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek» fık
rası doğrudur. 

«Türkiye 'Büyük Millet Meclisini ve çalışmalarını 
tanıtıcı tedbirler almak;» Fıkrası doğrudur; ama «ya
yın yapmak» doğru değildir. Başkan yayın yapmaz, 
Başkan yayın yaptırır «Yayın yaptırmak» biçiminde 
•olmak, gerekir. _ 

Nihayet, «kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük 
gereğince verilen görevleri yerime getirtmek» fıkrası 
doğrudur. 

Sayın milîeitvekilleri, rakamîarla sıralama içinde 
yer almamakla beraber, Başkanın görevlerinin sonun
cu fıkrası, teklif metninde, «Başkan, özürlü olduğu, 
Curriburbaşkanına vekillik ettiği veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dı
şında bulunduğu zaman, görevlerini yerine götürmek 
üzere, Başkanveki'llerinden birilsiini kemdisiine yazıyla 
vekil olarak tayin eder» biçimindedir. Bunun üzerin
de de grubumun görüşlerini kısaca sunmak ihtiyacını 
ve zaruretimi duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, önce kısaca, «özür» sözcü
ğüne değinmek ihtiyacını duyuyorum. Bu, «mazeret» 
yerine tercih edilmiş; uygulamakta olduğumuz İçtü
zükte de böyle. 1973 yılında bu yapılırken, anlaşı
lan, fazla muştalan ve Osmanlıca gibi görünen f̂ci 
öyledir- «mazeret» sözcüğünü Türkçeleştirdiklerini 
zanneden bazı arkadaş'larıımız «özür» sözcüğümü ter-
o!!h etmişler; oysa, ikisi de Arapçadır; «özür» Türk
çe değildir. Şu farkla ki : «Mazeret»' günlük hayatı
mızda, konuşma dilimizde, yazı dilimizde ve ededbiyat 
dilimizde başka bir kapsama ve anlama sahiptir; 
«özür» başka. Mazeretten, medenî, beşerî veya sıh
hî bir engel anlarız; ama özür, doğrudan doğruya 
sakatlığı da ifade eder. özürlü çocuklar sorunu bir 
devlet so'runudur; «özürlü bir mal» deriz, yani defolu 
mal. Bu, doğru değildir. Tü^kçeleştird'iklerini zanne
denler, Tünkçeleştiremedikleri gi'bi, daha başka yanlış
lar da yapmaktan kendilerini alatayamaımışlardır. 
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Şimdi, daha önemli olan bir şeyi dikkatlinize say
gıyla sunmak isliyorum. 

Hiçlbir içtüzükte bulunmayan bir hüküm, bir fiilî 
durum dolayısıyla ve duyulian bir ihtiyaç nedeniyle, 
fe'ir hukuk kuralı, bir hukuk normu halline gölJirilmek 
istenmiş ve bir içtüzük hükmü -önerisi- halinde su
nulmuştur. O da şu : «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, Anayasanın 106 ncı maddesine göre Outm-
hurJbaşkanına vekillik ediyorken, o süne içinde yerine, 
yazı 'ile, Başfcanvek'illerinden binisini vekil olarak bı
rakır» diyor teklif metni. 

Değerli milletvekilleri, vekillik ya tabiî olur veya 
takdirî olur. Kanun, dalıla doğru bir ifade ile, hu
kuk metni takdire hıraknuşsa, takdir edilir, «Ahmet 
olsun, Mehmet olsun» denilebilir; ama tabiî bir bağ 
kurmuş ise, bir vdkillik için, bür makamla vekillik ara
sında doğal ve değişmez bir bağ kurmuşisia hulkuk dü
zeni, bu, tabiî bir bağdır. Burada Var olan, buldur; 
yani sayın Cumhurbaşkanları, gayhu'betlerfindle, yerle-

' rine saddece Türiciye Büyük Millet Meclisi Başkanını 
'bırakabilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan
ları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları olduk
ları için cumhurbaşkanı vekilidirler. 

IBu ihtiyaç nereden ve nasıl duyuldu Hep hatırla
yacağız; yaklaşık iki yıl kadar önce burada bir gün 
'bir birleşim yaşadık, bir olay oldu : Türküyle Büyük 
Millet' Meclisinin Sayın Başkanı, Cumhurbaşkanına 
vekillik ediyorken Genel Kurula riyaset buyurdu. Bu
na, hakli itirazlarımız olldu ve haklı tepkiler göster
dik. O. tepki karşısında olacak ki, bunu hemen bir 
emir, bir yasak, bir nehiy ğiibi, bir hukuk normu ha
line getirmenin kolay, geçerli ve çare olduğunu zan
netmiş komisyon. Acaba öyle mi? Olayı farklı, muh
temel ve bütün boyutlarıyla düşünmek zarureti yok 
mudur ve gerekmez mi? 

Sayın mıilletvelkllleri, şimdi şöyle düşünelim : Ara-
!da tabiî bir bağ vardır; Sayın Meclis Başkanı, Cum
hurbaşkanına vekillik ediyorum diye, Türkiye Büyük 
Milîeit Meclisi Başkanlığını resmen ve yazı ile, geçici 
bir süre için bile olsa resmen -ve yazı ile başkanve-
killeriniden birine bıraktığında, saddeee fiilen değil, 
hukuken de ve işlevsel olarak da Türkiye Büyük Mil
let Meçlisi Başkanlığı ile ilişkisi, geçici olarak bile 
olsa, kopmuş olacaktır. «iBfen, İçtüzüğe göre, Cum
hurbaşkanına vdküM^ etmekte bulunldüğu'm için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığını, resmen ve ya-
zııyki Başkanvöküllerinden birisliıhe bıraktıto» diyebilen 
bir 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına şuhu sor
mak mukadder::olmayacak; mıdiır^ • «ryi; ama îz Tür-

n . 1 . 1987 O S 1 

I ki'ye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğunuz için 
I Cumhurbaşkanına vekâlet etmektesiniz. Türkiye Bü-
j yük Millöt Meclisi Başkanlığıyla, geçici hile olsa, ilgı-
I nizi işlevsel olarak resmen ve yazıyla kopardığınız 
I takdirde, Cumhurbaşkanınıa nasıl vekâlet edebilir si -
I niz?» O zaman bir Anayasa hukuku tartışması ister 
I istemez açılmaz mı? Acaba, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin, kendisinü, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I fonksiyonlarından geçici bile olsa, resmen ve yazıyla 
I koparmıış Başkanı mı; yoksa o süre içinde resmen 
I ve yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine Başkanlık 

etmekte olan Başkan vekili mi Cumhurbaşkanına ve-
I ki 11lik edecektir? îşite bir anayasa hukuku sorunu. 

I Sayın milletvekilleri, bu noktaya gelmişken, yü-
I ce Başkanlığın ve yüce kurulun derin hoşgörüsüyle, 
I şunu ifade etmek zaruretini hissediyorum : Demok-
I rasiler, siyasal geleneklerle yaşar. Gelenekleri olma-
I yan, zengin ve renkli gelenekleri olmayan demokrasi-
l 1er güzel değildir, canlı değildir, güçlü değildir. Türk 
j" Milleti büyüktür. Düşünüyorum; halk bilimi bu ka

dar zengin ve engin, toplumsal gelenekleri bu kadar 
I çeşitli bir yerde, siyasal geleneklerin böylesine zayıf 
I olmasını anlamak mümkün değildir. Demek ki, bu, 
I; bir gelenek sorunudur; bir hukuk normu, bür yasak 
I sorunu değildir. Her şeyi, bir sıkıntı karşısında, bir 
p ihtiyaç karşısında, umulmadık bir hadise ve bunalım 
r karşısında, emirle, yasakla (nehy ile) hukuk normla-
l rı koyarak çözeb ileceğini zanneden bir toplum ve bir 
I- siyasî hayat, siyasî gelenek oluşturamaz. 

\ Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Şa
li ym başkanları, sayın cumhurbaşkanlarına vekillik edi-
p yorken, fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
h lığıyla ilişkilerini koparmalıdırlar; ama resmen değil. 
h Resmen koparıldığı takdirde, ortaya bir anayasa hu-
| | küku tartışması ve sorunu çıkar, İki yıl önce yaşadı-
h ğımız olayda, bir takdir yanlışlığı ve dkısükliği vardı. 
|jj Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı yan
la 1 iş takdir buyurdular, eksik takdir buyurdular, ko
li nuya doğru yaklaşmadılar. Fiilen Genel Kurula riya
li set etmemek başka şeydir, hukuken edememek baş -
İş ka şeydir: Böylesine, iyi - kötü bir gelenek, Türk si-
I yasî hayatında ve parlamenterizminde teessüs etmişti. 
Ic Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları buna saygı 
r duymaya ve bunu korumaya, cumhurbaşkanlarına ve-
|Ş killük ediyorken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
I kanlığına ait işlevlerini ye ödevlerini fiilen yerine ge-
I fiirmemeye riayet etmelidirler; ama o bağı resmen ve 
I hukuken kopârimanıti doğru oitiayacağı inancını tök-
I rar ifade etmek İiStiyorüm- ; • '• • ; J \" 
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Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına maddeler 

üzerinde konuşma süresi 10 dakika, şahıslar adına 5 
dakikadır. Muhterem arkadaşımızın güzel konuşma
sını kesmıemek için gayret gösterdim; 25 dakika ko
nuştular; fakat görüşmenin hakikaten lüzumlu oldu
ğuna inandığım için bu müsamahayı, sizlere sığınarak 
gösterdim. Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, lüt
fen süreyi ona göre ayarlasınlar. 

Başka JSÖZ isteyen var mı? 
OSMAN BABADIR (Trabzon) — Grup adına 

ısöz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
IHİLJMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 

Başkan, ben de kişisel olarak (5 dakika) konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

((Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 16 ncı 
maddesinde gördüğümüz bir eksikliği, grubum adına 
ifade ötmek üzere söız almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Teklifin 16 ncı maddesinin son kısmı ile 75 inci 
maddesini birlikte -mütalaa etmek gerekiyor. Türki
ye Büyük Millet Medlisi Başkanının aslî görevle
rinden birisi kanun tasarı ve tekliflerini ilgili ko
misyonlara doğrudan doğruya havale etmektir. Bu 
fıkra, bu hüküm buraya aktarılmamıştır. Burada, 75 
inci maddeyle birlikte mütalaa eUtiğimfa zaman, bir 
hatalı uygulamaya da varılmış olunabilir; çünkü 75 
inci maddenin son fıkrasında «Başkan veya komis
yonlar, şartlarına uymayan tasarı ve teklifleri, sa
hiplerine tamamlatmaya yetMlidirler» diye bir bölüm 
bulunmaktadır. 

Aslında, kanun tasarı ve tekliflerini, şekil şartları 
"bakımından komisyonların incelemesi gerektiği gö
rüşündeyiz. Meclis Başkanının, bütün kanun teklif 
ve tasarılarını şekil işartları bakımından inceleme im
kânı olmadığı gibi, siyasî açıdan da bu görevin tak
dirini yalnız Başkana bırakmanın mahzurlu oldu
ğunu savunuyoruz. Bununla ilgili, ileride bir deği
şiklik .teklifimiz de var; 75 inci madde ile 16 ncı 
madde .arasiında bir ahenk sağlamak bakımından bir 
'önerge getirmiş bulunuyoruz. 

:. .QBu fıkranın, 13 üncü fılkra olarak bu metnin 
sonuna eklenmesini düşündük. İlave edilecek fıkra, 
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I Başkanın an önemli görevlerinden biri olduğu hailde, 
I metinde yer almamıştır; biz bu gerekçeyle bu öner» 
[ ıgeyi vermiş bulunuyoruz. Bu eksikliği burada izah 
I etmek üzere söz aldım, önerge üzerinde, icap eder-
I se tekrar açıklama yapacağım. 
I Bu vesileyle saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
| HJLM1 NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kişi-
[ sel söz istiyorum Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz vereceğim; 
1 kürisü her zaman zaıfcıâlinize açık. 

t Muhterem arkadaşlarım, bu müzakerelerde bir 
I; noktayı hatırlatmak .medburiydtirideyim. Bu İçtüzük 
| 'teklifi, biliyorsunuz 189 maddeden ibarettir. Yani bu 
[ gidişle biz, bu müzakereleri bu yasama yılında, de-
| ğil, belki gelecek yasama yılında da zor bitiririz. 
| iMuhıterem arkadaşlarımız önerge veriyorlar; ko-
v misyon katılmıyorsa, elbette verdikleri önergenin 
f üzerinde konuşma hakkına sahipler. Bu böyle oldu-

ğu hakle, önergeleri, bir de daha önceden söz almak 
suretiyle izaha kalkmak, görüşmeleri uzatıyor. O ba
kımdan, İ'sltirham ediyorum, önergeler üzerindeki 

I] görüşmeler, usule uygun olarak, önerge kabul edil-
I mediği an başlasın; çok rica ediyorum. 
; Buyurun Sayın NaDbantoğlu. 

I İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Şahsım adına da-
l ha önce söz istemiişltjiım Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Affedersiniz, yazılmamış, ben şim
di yazdım. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Yazılı vermiştim 
efendim. 

HtLIMH NALBANTİOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam-

j larırn. 
«Başkanın görevleri» başlıklı 16 ncı maddenin 

1 son fıkrasına göre, Meclis Başkanımız, ancak Başkan-
I vekillerinden birisine vekâlet verebiliyor; diğer fık-
I raların hiçbirinde görev vermemiş. Halbuki burada 

16 ncı maddenin üçüncü fıkrası var; «Genel Kurul 
görüşmelerini yönetmek» diyor. O haide^ Sayın Baş-

I kanın gelip, burada yönetmesi lazım. Bu maddeye, 
«Yönetmek veya vekâleten yönettirmek» diye: bir 
îbare eklenmesi gerekirdi. Gördüğüm bir eksiklik bu. 

(Diğer ıtaraıfltan, 16 ncı maddenin birindi fıkrasın
da, «Türkiye Büyük Millet Meolisini, Meclis dışın-. 
da temsil etmek» yazıyor ki, bu konuya Sayın Pala-: 
oğlu da değindiler. Tabiatıyla, eski Tüzükıte de, ye
ni tüzükte de bu yazılınca, bizim Mediş Başkattırnı-

| zın, gelip de Meclis içerisinde tmılsU etrtiedilğ î̂û 
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görüyoruz; bizi ve Meclisimizi, hakire Meclisin dı
şında temsie çalışıyor. Bu içtüzükle, ta'bialtıyla Sa
yın .Başkanımızın yapacağı işler, o olabilirdi. 

Kaldı ki, ikinci fıkrada, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şerefini ve haklarını korumak» yazıyor. 
Ben, kendi hakkımı ona korutmuyorum, vekâlet ver
medim, kendim korurum; Meclis olarak da, herhalde 
hakkımızı koruruz. Bence, buradaki «inaklarını» keli
mesi çıkarılmalı. 

ISonra, «Faaliyetleri teşivijlk etmek» diyor. De
min, bar tane Danışma Kurulu kararı okundu. Da
nışma Kurulunda Sayın Başkanımız buluınmuşl ar
dır. Partilerden gelen temsilcililer orada görüşmüş, 
«Meclisi ayın 31ünden 6'sına kadar paydos edelim» 
diye bir karar almak istemişler; ama gruplar ara
sında anlaşma olmadığı için - bence gerekirdi. Ma
demki gruplar arasında anlaşma olmuyor, şu Meclis 
çalışmak işitiyor - Sayın Başkanımız böyle bir öne
riyi Meclise getirmemeliydi, faaliyetileri teşvik etme-
liydi. Bu madde olmasına rağmen, nasıl o gibi öne
rileri - bundan önce de çok gelmiışltir - yine de Mec
lisimize havale etmiştir ve burada oylatmıştır; ben 
'bunu anlayamıyorum. 

16 ncı maddenin yedinci fıkrasında, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek» hük
mü vardır. Eilhak, 'bu görev de şimdiye kadar ya
pılmamıştır. İstenir ki, bu görevleri Sayın Meclis 
Başkanımız ve Başkanvekilllerimiz hakikaten yapsın
lar. Şimdiye kadar 'biz, muhalefet olarak 160' küsur 
kanun teklifi vermişiz, ben 5-6 tane kanun teklifi 
vermişim. Muhalefetten gelen kamun tekliflerıi komis
yonlarda uyutulur, sümenaltı edilir; fakat diğer ka
nun teklif ve taşanları cayır cayır, gelir, buradan 
geçer. 

Komisyonların çalışması bu değildir. Komisyon, 
kendisine gelen kanun 'teklifini alır, süresi içerisinde 
tetkik ©der; oylar, «'Ben bunu kabul etmedim» der, 
reddeder; ret gerekçe ve kararıyla yüce Meclise sevk 
eder. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bunlar zaten var. 
BAŞKAN '— Efendim, lütfen müdahale etme

yelim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu yüz

den de tabiî, Meclislimiz de çalışmıyor. Niye çalış
mıyor? Bizim kanun tekliflerimiz de gelip görüşül-
ımüyor; bazen saat 3'te, 4'te de paydos edip gidi
yoruz.* Faaliyetleri teşvik bu mudur? Hayır. 

Maddenin dokuzuncu fıkrasında da, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî (işleri ile kol

luk işlerini yürütmek ve denetlemek» deniliyor. Ben
ce, Meclis Başkanı, 'buradaki ımalî isteri-, idarî işleri 
ve kolluk işlerini de yürütsün; ama denetlemeye sıra 
gelince, malî isteri niye denetleme görevi veriyoruz? 
Zaten kendisi ita amiridir, basıyor imzayı, getiriyor; 
ondan sonra neyi denetleyecek? Denetleyecek olan 
•gerçi onda da 'bir değişiklik önergesi verdik ya- Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonudur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bura

daki «'idarî ve malî işleri ille kolluk işlerini yürütmek,» 
tamam; ama «denetlemek» ifadesi kaldırılması ve
yahut da cümle, «id'arî ve kolluk işlerini yürütmek 
ve denetlemek, malî işleri yürütmek» şekline getiril
meli. 

Bir de, onikihöi fıkra ile ilgili çözüm var : Bu 
fıkranın 'birinci satırı, yani «Kendisine Anayasa, ka
nunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine 
getirmek» cümlesi tümden çıkarılmalı; çünkü bu, 
«Anayasanın 106 ncı maddesinde belirtıilen hallerde 
Cumhurbaşkanına vekâlet etmek ve Cumhurbaşkanı
na ait yetkileri kullanmak» şeklinde onbirlinci fık
rada var. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret; nazarı itibara alı
nırsa memnun olurum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nal'bant-

oğlu. 
Sayın Tonıbuş, buyurunuz efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, de
ğerli millet vekillileri; 16 ncı madde, o kadar önemli 
değişiklikleri yapmayı gerektiren bir madde değil. 
Ancak, iki husus var : Birincisi, Sayın Palaoğlu'nun 
temas ettiği husus. Ben kendisine hak veriyorum. 
Meclis Başkanının Cumhurbaşkanına vekâlet etmesi 
anayasal bir müessesedir; Meclisimizi de fazla ilgi
lendirmediği için, içtüzükte bulunmaması pek önem
li değil; ama mademki konmuş, bunu çıkarmaya da 
gerek yok. 

Yalnız, kendisinin dediği gibi, gerçekten, «Türki
ye Büyük Millet. Meclisini Meclis dışında temsil et
mek» şeklindeki 'birinci fıkranın arkasına, Cumhur-
'başikanına da vekâlet etmesi ile ilgili fıkra konursa, 
Cumhurbaşkanlığı müessesesine daha fazla önem ver
miş olduğumuzu gösteririz. Yani onhirinci fıkrayı bu
radan alıp ikindi fıkra alarak koyarsak ve eğer bu 
yönde takrirleri varsa, bence bunun desiteklenmesi 
gerelkir. 
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ikinci husus, benim bir teklifim var, aynı teklifi 
de galiba müdafaa ettiler Doğru Yol Partisinin söz
cüsü. Burada bence Meclis Başkanının çok önemli 
görevlerinden biri eksik bırakılmış. Her ine kadar 12 
indi fıkra «Anayasa, kanunlar, İçtüzük gereğince ve
rilen görevleri yerine getirmek» dediği zaman hepsi 
girerse de, yukarıdakiler de girer bunun içine; ama 
bu önemlileri 'bir bir sıralamış bu madde. O halde, 
önemli olan husus, «kanun tasarı ve tekliflerini, il
gili kom'isyonlara doğrudan doğruya havale etmek» 
fıkrasını da eklemek lazım kanaatimce. Çünkü bu, 
Meclis Başkanınım en önemli görevlerinden biridir 
ve miıUetvekilini, hatta hükümeti de yakından ve di
rekt olarak ilgilendiren görevlerinden biridir. Bu hu
susta da bir takririmiz var, zaten zannediyorum Doğ
ru Yol Partisi de bir' önerge vermişti, biz de bu ek
sikliği görüyoruz. 

Bir de, yine ımüşlterek bir taıkr'kıle verdiğimiz 16 
ncı maddenin onuncu fıkrası «Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ve çalışmalarını tanıtıcı tedıbir almak ve 
yayın yapmak» ibaresinin arkasına, «Bu hususta kül
türel-ve sanatsal faaliyetleri teşviik edici tedbirleri de 
almak ve yaymak» şeklinde bir ibare eklenirse, esa
sen bugün Meclis Başkanlığının yapmakta olduğu 
faaliyetteri daha da yasal bir duruma getirmiş oluruz. 

Ben bu hususlara dikkatinizi çekmek işitiyordum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Efendim, önergeler var, geliş şurasına göre oku

tuyorum : , ' • 
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 

Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzük Teklifimin 16 ncı maddesine bir 13 üncü 
fıkra eklemmesinıi arz ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Madde 16. — 
Fıkra 13. — Kanun tasarı ve tekliflerini ilgili ko

misyonlara doğrudan doğruya havale etmek. 
Gerekçe : 
İlave edilen fıkra, Başkanın en önemli görevle

rinden biri olduğu halde metinde yer almamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin «Baş
kanın görevleri» kısmında, madde 16'nın bentlerinden 
komisyonca eklenen 11 inci bendin madde metnin
den Çıkarılmasını ve 12 bent numarasının 11 olarak 

düzeM'lrnesini, yani teklif sahiplerinin önerdikleri mad
de 16 metin 'bentlerinin aynen kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Hilmi Nalbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

«Başkanın görevleri 
Madde 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanının görevleri şunlardır 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisini temsJil etmek. 
2. Anayasanın 106 ncı maddesinde belirtilen hal

lerde Cumhurbaşkanına vekillik etmek. 

Gerekçe : 
Teklif sahiplerince düzenlenmiş olan madde 16 

bentleri incelenirse, 11 indi bentte, «Kendisine Ana
yasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri 
yerine getirmek» diye Başkanın görevleri arasına za
ten Anayasaca verilen görevler geniş kapsamlı olarak 
içeriği alınmıştır. Ayrıca bir bent ekleyerek, bun
da da Anayasanın 106 ncı maddesini konu etmek, 
Başkanın Anayasadan yüklenen görevlerine bir kap
sam daraltması getiriyor sanısı uyanabilir. Diyelim 
ki, komisyonun gözünden kaçmış başka maddeler
de de böyle görevler var ise, neden sadece 106 ncı 
madde özel olarak başka bir bent halinde madde 
metnine eklenmiştir? Bu bakımdan zaten kapsamla 
teklif sahipler in in 11 inci bentte yazdıkları şekilde 
«Kendisine Anayasa gereğince, verilen görveleri yeri
ne getirmek» deyimimi kapsamlı ve yeter bulmakta
yız. 

Arz ederiz. 
Türküye Büyük Millet (Meclisli Başkanlığına 

İçtüzük teklifinin 16 ncı maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu Cahit Tutum 
Sivas .Balıkesir 

İdris Gürpınar Rızâ Akaydın 
Muğla Çorum 

Yılmaz önen Halil İbrahim Şahin 
İzmir Denizli 
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3. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek. 1 
4. Tutanak dergisinin ve tutanak özellerinin dü

zenlenmesini denetlemek; 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları- ! 
nın çalışmalarını denetlemek; 

6. Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak ve 
Divana Başkanlık yapmak; , | 

7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 
8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve ma

lî İşleri ile kolluk İşlerini yürütmek ve denetlemek; 

9. Türkiye Büyük Millet Meclisini ve çalışma
larını tanıtıcı tddbirler almak ve yayınlar yaptırmak; ] 

10. Anayasa ile kanunlarla ve İçtüzükle kendi
sine verilen 'görevleri yerine getirmek; 

Başkan, 'hastalık veya dinlenme ihtiyacı gibi bir 
nedenle bir ısüre görevinden uzak kalacaksa, yurt 
dışına gidecekse veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantı halindeyken Ankara dışında bulunacaksa, 
Başkanvekillerindten birini yerine yazı 'ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak bırakır. 

Başkan, Cumhurbaşkanına vekillik ettiği süre için
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygun görece
ği işlerin yürütülmesi için Başkanvekillerinden birini 
görevlendirebilir. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet MecllisJi İçtüzüğü Teklifinin 
16 ncı maddecine bir 13 üncü fıkra eklenmesini arz 
ve Iteklif öderiz. 

Osman Bahadır Mustafa'Çorapçıoğlu I 
Trabzon Balıkesir 

M. Abdurrezak Ceylan Turgut Sözer 
Siirt Sakarya 

Ali Mazhar Haznedar M. Murat Sökmenoğlu 
Ordu Hatay 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

MADDE 16. — 
13. Kanun tasarı ve tekliflerini ilgili komisyon

lara doğrudan doğruya havale etmek; 

Gerekçe : İlave edilen fıkra, Başkanın en önemli • 
görevlerinden biri olduğu halde metinde yer alma- ş 
mıştır. İ 
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Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
• Görüşülmekte olan İçützük teklifinin 16 ncı mad

desinin 10 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Onur 
Zonguldak Kahramanmaraş 

Ülkü SöylemezoğSlu Mehmet Kafkaslıgil 
Kahramanmaraş istanbul 

Ahmet Büyükuğur A. Cengiz Dağyar 
Kütahya Antalya 

İhsan Tombuş Orhan Ergüder 
Çorum İstanbul 

Turgut Kunter 
Rize 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisini ve çalışma
larını tanftıcı tedbirler almak; bu konularda kültü
rel ve sanatsal faaliyetleri teşvik edici çalışmalarda 
bulunmak ve yayın yapmak. 

Gerekçe : Türiciye Büyük Millet Meclisi • Başkanı
nın görevleri arasında bulunan ve halen yapılmakta 
bulunan kültürel ve sanatsal faaliyetlerini daha açık 
bir şekilde ifade etmek içlin bu değişiklik düşünülmüş
tür. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzüğün 15 indi maddesinin ikinci fıkrasının Baş

kanlık Divanı görevleriyle İlgisi bulunmayıp, 16 ncı 
maddede taldat edilen Başkanın görevleri arasında 
olduğundan, bu ikinci fıkranın 16 ncı maddeye 13 
numaralı bent olarak İlavesini arz ve teklif ederiz. 

Sabahattin Eryurt İlhan Araş 
Erzurum Erzurum 

Rafet librahimoğlu Hamdi Özsoy 
Bitlis Afyon 

Abdullah Altıntaş 
Afyon 

BAŞKAN — Efendim, şirrtdi, önergeleri aykırilık 
sırasına göre okutacağım... _ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade öder misiniz? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL. 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi, bu madde 
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süak'kitoas* çdk önerge'verildi, Öyle bir vaziyet hâsıl | üyeleri; İçtüzük Tekliflinin 17 nc'i maddesi üzerinde 
oluyor iki, maddeler anlaşılmıyor. Biz bu maddeyi 
'önemelerle beraber komisyona alalım, 'komisyonda 
Mikik ©delim, ondan sonra gelsin.. Zira, daha evvel 
ryüce MecJife: bir madde kabul etti ı(7 nci madde); ora-
:da «Meclis ara vermede veya tatilde bulunduğu ziaman 
süreler işlemez» dendi; 'bunu gruba da teşmil ettiler, 
yani-'bir önerge verildi, 'bu önerge kabul edildi. Ya-
rii, burada biz Meclis içtüzüğünü mü görüşüyoruz, [ 
grupların içtüzüğünü mü müzakere ediyoruz, anlaşıl 
madı., Maalesef 'böyle bir yanlış yola gittik. Böyle f 
Ibir, yanllış'lık olmasın diye, önergeleri, maddeyle bir
likte komisyona rica ediyorum. 

BAŞKAN/—; Sayın Komisyon Başkanı, teşekkür 
ederim., 

Komisyonun. talebi üzerine, içtüzüğün 89 uncu | 
maddesi gereğince ,maddeyi, önergelerle birlikte ko 
misyona iade ediyoruz. 

Efenıdhn, içtüzük mösâğ veriyor; ama bir haitir-
latma olarak ifade ediyorum: Bu maddelerin sıhhatle 
çıkabilmesi için burada çok güzel önerilerde bulu
nan arkadaşlarımız gidip komisyon müzakerelerine 
katul'arak orada da gereken şekilde bu tartışmallan 
yapaırlkrsa, ,mesele orada halledilir ve buraya haiîle-
dilmiş şekilde gelebilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, yapıldığı ] 
ve. orada reddedildiği halde buraya da geldi; bazı 
arkadaşlarımız da, komisyon üyesi oldukları 'hailde 
toplantıda bulunmadılar, burada önerge veriyorlar. 

HİDMI NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Efendim, 
önörğe salhiplerine komisyonun toplanacağı gün bil-
d'iriMı, ^geMirn. 
- BALKAN — Bildirir efendim, vazifeleridir, res

men bildirirler. 
17 rıei maddeyi okutuyorum : 
iBaşkâlivekillerinin görevleri 
MAĞDE 17. —Başkanvekiİleririin görevi, Başka

nın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve \ 
yöheCtiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi »ile tutanak 
özettnimdüzenlenmesirii gözetmektir. 

Başkan vekillerinin hangi birleşim veya oturum-
İarî yöneteceklerine Balkan karar verir. 
. "BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

OSMAN (BAHADIR fTm'bzon) — Grubum adı- | 
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. -
DUP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Mecüsin değerli 

Doğru Ydl Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle grubum 
ve şahsım adına yüce heyetimizi saygıyla selamla
rım. 

17 nci madde üzerinde yaptığımız incelemede, bu 
maddeyi yeniden düzenleme 'ihtiyacı duyduk. Şöyle 
ki:-Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumla
rı yönetecekleri, Başkanlık Divanında önceden ka
rarlaştırırın; Meclis Başkanı dilerse, istediği an, otu
ruma veya birleşime başkanlık yapabilsin. Bunu böyle 
getirmemizin maksadı; bazı kanunların görüşülmesin
de ve 'bilhassa, iktidarların çıkarılmasını istedikleri ka
nunlarda, ardı ardına, iktidar grudan seçilen başkan-
veklilirtin devamlı olarak görevlendirildiği görülmüş
tür. Bu balkımdan, ıbaşkanvekillerinin hangi birledim 
veya oturumları yöneteceklerinin (Başkanlık Divanın
da önceden kararlaştırılmış olması hem kanunlar gö
rüşülürken Meclislin güvenini temin etme bakımından 
ve 'hem de baŞkanveklilerinin onurlarının zedelenme
mesi 'bakımından; bazen bu temsilde bazı değişiklik
ler de olmuş, bir bakıyorsunuz görevli başkanvekili 
çekilmiş, yerine bir başka başaknvefciline görev ve
rilmiş ve bu gibi 'haller tartışma konusu olmuştur; 
bu maddeye bir düzenle getirmiş bulunuyoruz. Esa
sen, «Başkan, dilerse istediği an Meclise başkanlık 
yapabilir» (hükmünü de muhafaza ediyoruz. 

Gerekçemiz Şöyle : Başkanvekİllerinin hangi bir
leşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar 
verirse, o takdirde baş'kanvekillerinin kuvvet oranına 
göre seçilmiş olmasının önemi ortadan kalkar. Bu tür 
tercihler, kuvvet oranına göre seçilme hususuna da 
dikili oluyor. Genellikle 4 başkanvekilînin 2'sinin ik
tidar partisinden dltrıası karşısında, Başkan dilediği 
şekilde ıbaşkanvekilİerine hâkim olabilir; onun iç'ift 
bu durum mahzurlu görülmüştür. 

Burada bu düzenlemeyi, geçmiş tecrübelerden ya
rarlanmak 'suretiyle getirmiş bulunuyoruz. Daha ön
ce başkanvekiUİği yapmış olanların bu tür önerilerini 
de alarak bu düzenlemeyi getirdik. Şayet kabul edi
lirse, daha isabetli hareket edilmiş olacağına inanıyo
ruz. Gerekirse, önerge üzerinde de görüşlerimi ay
rıca belirtmek istiyorum. 

Bu vesileyle saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Başka söz isteyen var imi efendim? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Söz isti

yorum efendim. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben de soru sormak 'istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Eryurt, buyurun 
efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, baş'kanvekill'ik-
'l'eri mevzuuna geçmeden evvel, umumî çalışmamız 
hakkında görüşümü li'fade etmek istiyorum. 

Sayın başkanvdk'iiim'iz de 'demlin işaret buyur
dular, İçtüzük 190 maddeden ibaret; biz azamî 13 
maddeyi üç haftada çıkarabildik. Onun da heps'i çık
madı, yedi - sekizlini çıkardık, diğer 'beş - altı tanesin'i 
de ya Komisyon Başkanı geri çeM veyahut komis
yona 'iade etdildi. Bu vaziyette, han'i mehter takımı 
yurümes'i #bi, 'iki ileri bir geri gitmekle bu tüzüğü 

'çıkarmamız mümkün değildir. Haftada lö'ar mad
de çıkardığımızı kabul edersek 190 maddenin çıkma
sı 19 hafta eder, bu 19 'hafta da beş ay eder arka
daşlar. Beş ay sonra zaten 'Meclis tatile g'irer. Tabiî, 
iade edilen, geriye çökilen de 60 madde tutacaktır, 
onlar iMecîise tekrar gelecek; 'biz bu İçtüzüğü ne za
man çtkaracağız? Mümkün .değil, tabiî. Bunun, ça
lışma Sisteminin düzelmedi lazım. Ben bekliyordum 
ki, geri çekilen veya iade edilen İçtüzük maddelerine 
'komisyon hemen eğilecektir. Geçen haftadan bu haf
taya 'kadar bir haftalık süre geçti; 'bu süre zarfında 
'komisyon »toplanır o maddeleri teker teker ele alır, 
rödalksiyonunu »da yapar getirirdii, burada 'tekrar mü
zakere edilirdi. Öyle (bir şey yapılmıyor. Eğer bun
lar, bütününün görüşülmesinden sonraya kalacaksa, 
bunun altından kalkmamız mürrikün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, başkanvekillerinin duru
munu o kadar basit bir şekilde ele almışız ki, bir ta
raftan «Büyük Millet Meclisini temsil eden Başkana 
vekâlet edersin, bütün yetkilerini kullanırsın, çok de
ğerli arkadaşlarımdan teşekkül eden yüce Meclisi 
burada temsil edersin, idare edersin» diyoruz; ondan 
sonra da âdeta, başkanvekillerine hiçbir yetki ver
miyoruz. 

Bakınız arkadaşlarım, madde başkanvekillerinin 
görevleri hakkındadır ve «Başkanın yerine Genel 
Kurul görüşmelerini yönetmek...» demektedir. Genel 
Kurulu yönetmek aslında Başkanın vazifesidir; ama 
bir üstteki (16 ncı) maddede bir fıkra okuduk; orada 
«Genel Kurul görüşmelerini yönetmek» deniyor; ona 
vekâleten yönetecektir başkanyekili ve yönettiği otu
rumlarla ilgili tutanakların düzenlenmesini gözete
cektir. «Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturum-
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lan yöneteceklerine Başkan karar verir» şeklindeki 
hüküm, çok tehlikeli bir hükümdür. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman Büyük Millet 
Meclisi mütecanis partilerden teşekkül etmez, birbi
rine anlayış gösteren arkadaşlardan teşekkül etmez; 
karmakarışık haller vardır. Biz bu İçtüzüğü, geleceğe 
matuf olarak yapıyoruz; bir eser olsun, gelecekte 
kullanılsın, ihtilafları asgariye indirecek bir İçtüzük 
hazırlayalım diye yapıyoruz. 

Başkana bu yetkiyi verirsek, başkanvekillerinin 
hangi birleşim ve oturumu yöneteceklerine Başkan 
karar verecektir. Şimdi, Sayın İskender Cenap Ege 
oturumu yönetiyor; bu noktada birleşime ara verilse 
ve ikinci oturum başlarken, Başkan «Ben sana yö
nettirmiyorum, başka arkadaşıma yönettireceğim» di
yebilecektir bu hükme göre. Arkadaşlar, bu takdir
de, hem oradaki başkanyekili arkadaşımızı rencide 
etmiş oluruz, hem işi çığırından çıkarırız; Başkanı 
da müşkül vaziyette bırakırız. Tabiî, bu yetkileri ar
kadaşlarım kötüye kullanmamaktadırlar çok şükür; 
ama ihtimali vardır, ihtimalleri göz önünde tutarak 
çare aramak mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, 21 inci madde ne diyor : «Danışma Ku
rulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Baş
kanlığında toplanır» Niye Başkanın başkanlığında 
toplanıyormuş? Tatbikatta, arkadaşlarım biliyorlar, 
Başkan yoksa, özrü varsa, başkanvekillerinin başkan
lığında toplanmaktadır; çünkü Meclis Başkanı, baş-
kanvekiline vekâlet veriyor. O halde, maddeler ara
sında insicam tesis edilmemiş daha. 

Benim, arz etmek istediğim şu husus var; bunu 
bir teklif olarak sundum, takdir buyuracaklardır; 
isterse komisyon yine geri alsın, isterse uysun, ne ya
par bilemiyorum : «Başkanvekillerinin görevleri» de
dikten sonra, «Büyük Millet Meclisi Başkanınca 
yetkili kılındıkları her konuda» demek lazım. Bir 
konuda değil. «Meclisi idare eder, tutanakları dü
zenler...» Böyle şey olmaz. Kâtip değil ki Başkanve-
kili, fiilen Başkan. Bir önceki madde de yine aynı 
şekilde - arkadaşlarım da vurguladılar - diyor ki : 
«Başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil 
olarak tayin eder.» 

Beyefendiler, Başkan neyi tayin ediyor? Başkanın 
tayin yetkisi yok ki... Zaten başkanvekillerini oyla
rınızla siz seçmişsiniz. Başkana bir de tayin yetkisi 
mi vereceğiz? Ne kadar sakatlıklar vak, bakınız. 

Arkadaşlarım, benim şöyle bir görüşüm var, ta
biî takdir buyurursanız memnun olurum : Ona biz
zat verilecek görevler de olabilir gayet tabiî, «Bü-
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yük Millet Meclisi Başkanınca yetkili kılındıkları her 
konuda, Başkana vekâlet etmek ve Başkanın yerine 
Genel Kurul görüşmelerini yönetmek, yönettiği otu
rumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin 
düzenlenmesini gözetmektir. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları 
yönetecekleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı tarafından hazırlanacak ve ilgililerine duyurulacak 
bir cetvelle ve bir sıraya göre düzenlenir» cetvelsiz, 
sıralamasız değil. 

Benim maruzatım bundan ibaret. Tabiî, bunların 
üzerinde arkadaşlarımın değerli fikirlerinden de isti
fade ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 
17 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır Mustafa Çorapçıoğlu 
Trabzon Balıkesir 

Abdurrezak Ceylan Ali Mazhar Haznedar 
Siirt Ordu 

Süleyman Çelebi Turgut Sözer 
(Mardin Sakarya 

(Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Madde 17 : Başkanvekillerinin hangi birleşim ve
ya oturumları yönetecekleri önceden Başkanlık Di
vanında kararlaştırılır. Başkan dilerse, istediği an 
Meclise Başkanlık yapabilir. 

Gerekçe: Başkanvekillerinin hangi birleşim veya 
oturumları yöneteceklerine Başkan karar verirse, o 
takdirde Başkanvekillerinin kuvvet oranına göre se
çilmiş olmasının önemi ortadan kalkar. Genellikle 
dört iBaşkanvekilinin ikisinin iktidar partisinden ol
ması karşısında, Başkan dilediği şekilde Başkanve-
killerine hakta olabilir. Bu durum mahzurludur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzüğün 17 nci maddesinde yer alan «IBaşkanve-

killerinin görevleri» ile ilgili kısmının aşağıdaki yazı
lı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Başkanvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının yetkili kıldıkları her konuda Başkana 
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vekâlet etmek ve Başkanın yerine Genel Kurul görüş
melerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tu
tanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini gö
zetmektir, Başkanvekillerinin hanigi birleşim ve otu
rumları yönetecekleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanı tarafından hazırlanacak ve ilgililerine du
yurulacak bir cetvelle ve sıraya göre düzenlenir.» 

Sabahattin Eryurt Arif Ağaoğlu 
Erzurum ' Adıyaman 

Rafet İbrahimoğlu Abdullah Altıntaş 
Bitlis Afyon 

Ali Topçuoğlu 
İKa'hramanmaraş 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derece
lerine göre işleme koyuyorum. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka
daşlarının önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzüğün 17 nci maddesinde yer alan «Başkanve

killerinin görevleri» ile ilgili kısmının aşağıdaki yazı
lı şekiılde değişitürilmesıiıni arz ve teklif ederiz. 

«IBaşkanvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının yetkili kıldıkları her konuda Başkana 
vekâlet etmek ve Başkanın yerine Genel Kurul gö
rüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgi
li tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini 
gözetmektir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve 
oturumları yönetecekleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı tarafından hazırlanacak ve ilgililerine 
duyurulacak bir cetvelle ve sıraya göre düzenlenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNIOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
Seibebine gelince: Esas vazife, aslî vazife Başka

nındır. Başkanvekili, Başkana vekâleten o birleşimi 
veya oturumu idare ediyor. Binaenaleyh, o oturum 
ve birleşim hakkında Başkanın haiz olduğu salahi
yetleri o ıbaşkanvekilinin kullanması mümkün değil
dir her konuda. 

İkincisi, hanigi başkanvekillerinin başkanlık ede
ceği hakkında bir liste deniyor. Efendim, liste tanzim 
edildi, başka bir mazereti çıktı; diğer bir başkanve
kili gelecek. İstisnaî bir durum da olsa, böyle bir hal 
mevzubahis olabilir. Binaenaleyh, Başkanın bu şe
kilde bir kayda tabi olması doğru değildir. 

önergeye katılmıyoruz. 
IBAŞKAIN — Önerge sahibi olarak, buyurun Sa

yın Eryurt. 
SABIAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

(Başkan, değerli arkadaşlarım; galiba demin, bu hasta 
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halime rağmen, izah etmemden, Sayın Komisyon Baş
kanımız istenilen neticeyi çıkaramamışlar. 

Şimdi. Sayın Komisyon Başkanımız burayı bir 
noktaya bağladı. Sanki başkanvekilinin vazifesi, Mec
lis Başkanını Temsilen burada Meclisi idare etmek. 
Değil efendim, demin izalh ettim; Meclis Başkanının 
bulunmadığı zaman Meclis Başkanının Yetiklerinin 
hepsini kullanmaktadır; murakabe vazifesini de yap
maktadır, icap edefse Cumhurbaşkanı bulunmazsa, 
Cumhurbaşkanına vekâlet etmektedir; Meclisi Yö
netmektedir. Meclis Başkanının yapacağı bütün işle
ri yapmaktadır, bordroları imza etmektedir, cetvelle
ri imza etmektedir... Bunların hepsini yapmaktadır. 
Yani, zannediyor musunuz ki, Meclis Başkanı yeri
ne kürsüye çıkacak, sadece celseyi idare edecek, on
dan sonra da inecek? O takdirde, Meclis Başkanve-
kili değildir o; muavindir o; bu ise, muavinlik de
ğil, vekâlettir. Vekâlet müessesesini zatı âliniz bilir
siniz. 

«Yetkili kılındıkları her konuda» dedim, bilhas
sa söyledim. Meclis Başkanının yetkisine tecavüz de
ğil; bilakis onun yetkisi dahilinde. Yetkili kılacakla
rı konularda bu işin yapılmasını ifade ediyorum ve 
önergemin mahiyeti de bu. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis Başkanına istediği 
şekilde tasarruf yetkisini verdiğimiz zaman, Meclis 
Başkanvekillerini her zaman rencide etmiş olursunuz. 
Meclis Başkanı da Meclis Başkanvekilleri de Heyeti 
Omumiyemizin oylarıyla bu şerefli vazifeyi deruhte 
etmekte ve yürütmektedirler. Biz, maalesef bunun kö
tü uygulamasını da gördük. Meclis Başkanvekilinin 
bulunması iktiza eden Ibir merasimde, Meclis Başka
nı, içtüzüğe aykırı olarak, başka bir arkadaşı görev
lendirmiş ve Tüzüğe, aykırı bu tutumunu da burada 
hepimize kabul ettirmiştir. Tabiî, bunu söylemek iste
miyorum, teferruatına girmek istemiyorum; ama 
Ibunlar oluyor, başımızdan geçtiği için söylüyoruz; 
acısını siz değil, biz çekiyoruz. 

Saygılar sunar, önergemin kabulünü arz öderim. 
'BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Eryurt. 
Efendim, komisyonun katılmadığı önergeyi oyla

rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu önerge kaibul edildiği için, diğer önergeyi işle
me koyamıyoruz efendim. 

ANAYASA KOMJSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Maddeyi geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi... («(Komisyon geri alı
yor» sesleri). 

HİLMİ NALÜANTOĞLU (Erzurum) — Olur 
mu öyle şey Sayın Başkan? Oylandı, bitti. 

BAŞİKAN — Bir dakika efendim. 
İşlem yapıldığı için, eğer oylarınızla Komisyona 

iadesi hususu kabul edilirse, o zaman Komisyona ia
de edebiliriz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İçtüzüğün 88 inci 
maddesi gayet sarih efendîm; Maddeyi geri alabili
riz. 

BAŞKAN — Maddenin, kabul edilen önergeyle 
beraber Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

iMadde önergeyle birlikte Komisyona iade edil
miştir. 

ANAYASA KOMİİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Diğer bir önerge 
var efendim, 

BAŞKAN — 18 inci maddeyle 19 uncu madde
nin yer değiştirmesiyle illgili bir önerge var, onu oku
tuyorum efendim. Kabul edildiği takdirde, madde
ler yer değiştirilmek suretiyle görüşülecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğü Teklifinin «idare amirlerinin görevleri» 
başlıklı 19 uncu maddesinin, halen yürürlükte olan 
içtüzüğümüzde olduğu gibi 18 inci madde olarak 
yer değiştirmesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ömer Kuşhan 
Kar$ 

Halil Ubrahkn Karal 
Ankara 

Halil Nüz)het Goral 
Aydın 

Ali Rıdvan Yııldıırım 
Tuceli 

Erdal inönü 
tzmîr 

Hüsamettin Cindoruk 
(Samsun 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Sururi Baykal 
Ankara 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Mehmet Azizoğlu 
IBursa 
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Neriman Elgin 
Ankara 

Kâzım İpek 
Amasya 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Alaattin Fırat 
Muş| 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Yusuf Demir 
Uşak 

Halil İbrahim Şahin 
İDenizli 

Vedhi Akın 
IKlonya 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

'Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Sabit Batumlu 
istanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Tülay Öney 
istanbul 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Bahriye üçok 
Ördü 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

ftlhan Dinçel 
IMalatya 

'Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Cevdet Karslı 
Giresun 

"Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Veysel Varol 
Erzincan 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Gerekçe : 
Devlet anlayışı içinde hiyararşi piramidi, görev, 

yetki ve sorumluluk kademelerine göre oluşur. Prag 
matik sanksiyon; (sanction) yani kamu yönetiminde 
^değişmez kanunlar ve ölümsüz prensipler vardır. Biz 
istemesek de onların ebedî varlığı devam eder. Çün
kü bir kamu kurum ve kuruluşu içinde aksiyon ve di
reksiyon mekanizmasını işletmek, kumanda masasın
da oturan yöneticinin inisiyatifinde bulunmaktadır. 
örneğin, idarecinin emretmek, inşâî kararlar almak 
yetkisi ve o kurum ve kuruluşu kanun, tüzük ve yö
netmeliklere göre yönetmek yükümlülüğü vardır. 

Kamuda görev ifa edenlerin i'dare hukuku pren
sipleri gereğince, bir silsilei meratibe tâlbi tutulmala
rında aksiyon gücüne saihip olan ve idarî mekaniz
maya tasarruf edebilen ve bu tasarruflarıyla inşaî 
nitelikte; yani hak doğurucu yahut 'haktan yoksun kı
lıcı sonuçlan ortaya koyabilen ve idarî sorumluluk 

taşıyan otoritelere öncelik tanınmak suretiyle gerçek
leştirilebilir. 

Bu açıklamamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kapsamında bir değerlendirmeye tâlbi tutarsak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinde idarî so
rumluluk taşıyan ve tasarruflarıyla hak doğurucu ya
hut haktan yoksun kılıcı nitelikte; yani yapıcı, yap
tırımcı, inşaî nitelikte karar alabilenlerin şu 3 otorite 
lolmak üzere sınırlı bulunduğu gerçeği ile karşılaşı
rız: 

1. Başkan 
2. Başkanvekili ve devamı olan başkanvekili 
3. Başkan adına icra yetkisini doğrudan kulla

nan idare amiri. 

Bir yasama organı olan Türkiye Büyük Millet 
iMeclisirtde idarî yetki kullanmak ve idarî sorumlu
luk taşımak imkânı ve yükümü altında başka bir oto
rite mevcut bulunmamaktadır. Anayasanın 94 üncü 
maddesinde sözü edilen ve Divan kâtibi olarak tak
dim edilen otoritenin sahip bulunduğu yetki ve yü
rüttüğü görev ancak heyet hukuku prensiplerinin de
ğerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Heyet hukuku itiba
riyle Divan Kâtibi olarak takdim edilen otorite, Baş
kanın idarî ve tefhim, heyetin Başkana yönelik ka
rarlarının açıklanması kapsamındaki bir görevinin ve 
yetkisinin devamı olmayan, sadece ve ancak tespit 
ve takdim gilbi şeklî nitelikteki bir görevinin yerine 
getirilmesini üstlenen, fakat şalhsî bir tasarruf ger
çekleştiremeyen ve sadece ve ancak Başkanın fiziksel 
bir yardımcısı konumunda olan bir otorite hüviyetin
de olduğu için, idarî hiyerarşide yer alamaz ve ancak 
idarî hiyerarşiyi takip eden görev üstlenenler sırasın
da ifade olunur. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. GOŞKUNİOĞLU (Ankara) — Efendim, Anaya
sanın 94 üncü maddesinin ilk fıkrasını okuyorum: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, 
Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, baş-
kanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden olu
şur.» 

Şimdi, arkadaşlarımızın uzun boylu izah ettik
leri teklifin mahiyeti şu: Tüzükte kâtip üyeler bizden 
evvel hükme bağlanmış, biz onlardan sonra hükme 
bağlanmışız; binaenaleylh, biz daha evvelki maddeye 
geçelim, hiyerarşiye riayet edilsin, diyorlar. 

(Biz bu hiyerarşiyi Anayasadan aldik. Bunu Ana
yasada boşuna böyle yapmamışlardır. Sebebi de şu: 
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Tutanaklardan sorumlu olan ve orada Başkan veya 
başkanvekili ile beraber imzası bulunanlar kimlerdir? 
Kâtip üyelerdir. Yani, idare amirlerinin durumu ay
rıdır. Bu itibarla, Anayasanın bu hükmüne uygun 
olarak komisyon bu sırayı tanzim etmiştir. 

önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi verenlerden söz isteyen 

var mı? Çünkü bu önerge 46 imzalı. 
Sayın Rıdvan Yıldırım, buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sa

yın Başkanım, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, 
konuşmaya mahal yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Müdellel gerek
çe var, onun için konuşturacağız. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; biz burada kişi hu
kuku ile uğraşmıyoruz; kurumu, yani devleti savu
nuyoruz. 

Anayasanın 94 üncü maddesindeki sıralama, hi-
yararşik bir kademeyi oluşturmuyor, yani böyle bir 
yorumu da gerektirmiyor. Eğer bu şekilde bir yoru
ma gidilirse, bu yanlış bir yorum olur. Yanlış da ger
çeğe emsal gösterilemez. Hiçbir Anayasa, kamu yö
netimine şaşı bakamaz. Eğer şaşı bakıyorsa, bu, yö
netimi de şaşı bir hale getirmek demek değildir. Bu 
bakımdan biz gerekçede, bu konudaki görüşlerimi
zi sergiledik. 

Benim, parlamento hukukuna ilişkin bir doküman 
hazırlığım vardı; fakat mademki Anayasal bir en
gel gerekçe gösteriliyor, o zaman bu konuyu ayrıca 
ele alıp gündeme getireceğim. 

BAŞKAN — Ne oldu efendim? Anlayamadık 
son cümlenizi. 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın 
Başkanım, benim kanaatime veyahut da kanaatimi
ze göre, Anayasamız orada bir sıralama yapmıştır. 
Yani armutla elmayı bir kefeye koymamak için, ya
samaya ilişkin hizmet dalındaki bir görevi o kefeye 
•koymuştur. 

MUSTAFA MURAT SÖKjMBNOĞLU (Hatay) 
— Biz şimdi elma mıyız, armut muyuz? 

IBAŞKAN — Affedersiniz, o bir misal olarak 
veriliyor efendim; gayet tabiî öyle değil. 

Devam buyurun efendim. 
ALI RIDVAN YILDIRIM (Devamla) — icra 

organı tabiî fonksiyonu itibariyle aynı kümede sayı-
lamadığı için «Ve idare amirleri» şeklinde ayrılmış
tır. 
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Ben Sayın Aldıkaçtı'ya da sordum; bu bize bi
raz ters geliyor, ibunu nasıl izah edersiniz dedim, bu 
düzenleme hiyerarşiye esas tutularak mı hazırlandı 
dedim; «Hayır efendim» dedi ve misal verdi: «Bir 
dahiliye profesörıü, bir dahiliye doçenti, bir dahiliye 
asistanı söz konusu olabilir; bir hariciye profesörü, 
bir hariciye doçenti, bir hariciye asistanı söz konu
su olabilir. «Yani bunlar (bir dahiliye profesörüyle 
hariciye doçenti) eş alınmaz; ancak hariciye profesö
rü ve dahiliye profesörü eşdeğerde sayılabilir» dedi
ler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBA/NTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

IBaşkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Söz olmayacağını 
biliyorsunuz, siz kıdemli milletvekilisiniz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Önenge maalesef kabul edil
memiştir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Niye «Maalesef» 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar arkadaşın imza-
ısı var; onlara saygıyla ifade etmek lazım. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Kâtip üyelerin görevleri 

MİADDE 18. — Kâtip üyelerin görevleri şunlar
dır : 

1. Tutanakların tutulmasını denetlemek; 
2. Tutanak özetlerini yazmak; 
3. Genel Kurulda kurallara uygun şekilde ev

rak okumak; 
4. Yoklama yapmak; 
5. Oyları saymak; 
6. Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçme

sini denetlemek; 
7. Söz sırasını kaydetmek; 
8. Kapalı oturum görüşmelerinin tutanaklarını 

tutmak. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde Sayın 

IMustafa Kemal Palaoğlu şahsı adına söz istemişler
dir. 

Sayın Palaoğlu?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. 
HtLMt NALBANTOÖLU (Erzurum) — Kişi

sel konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. . 
HİLMÎÎ NALBAJNTOĞLU (Erzurum) — Sayın, 

Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamla
rım. 
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IBurada, görüldüğü üzere, kâtiplerin bir sürü gö
revleri sayılmış; fakat, demin de temas edildi, Mec
lis başkanvekiUerinin görevleri hiç sayılmamıştır ve 
bu bir eksikliktir. Ben o konuda konuşamadığım için 
Ibunu belirtmek istiyorum. 

Sonra demin arkadaşımız izah edemedi; bu mad
de ile 19 uncu madde yer değiştirmelidir. Neden?.. 

BAŞKAN — Efendim o iş bitti. 
HİLMİ NAOJBANTOĞLU ((Devamla) — Efen

dim bu hususta da fikrimi söyleyeyim de.. 
BAŞKAN — Oyladık efendim. Şimdi 18 inci 

madde üzerinde (Kâtip üyelerin görevleri üzerinde) 
konuşun efendim. O zaman zatı âliniz çıksaıydınız, 
bir işlbölümü yapsaydınız. Yapamamışsınız.. Şimdi 
bunu bu kürsüde ifadeye lüzum yok. 

(DEVLET BİAİKANI M. VEHBİ DİNCERLER 
(İstanbul) — Konuşsun efendim. 

HİLMİ NAÜBANTOÖLU (Devamla) — Efen
dim, bir cümle söyleyip kürsüden ineceğim 

BAŞIKAN — Peki, bir cümle.siöyleyin efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bura

ya Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi geliyor, 
görüşüyoruz; orada idare amiri oturuyor, kâtip üye
ler oturmuyor. Bu şekilde kabul etmemek, hiyerarşi
yi (bozmaktır. 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Başka isöz isteyen?.. 

TÜRİKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkân. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

(Sayın Başkan, değerli milletlvekilleri; t»u maddede kâ
tip üyelerin görevleri belirlenmiş. Bundan önceki 
İçtüzükte de kâtip üyelerin görevleri açıklanmıştı. 
Ben önemli bir noktayı dikkatlerinize sunmak için 
söz almış bulunuyorum. 

Bundan önce de kâtip üyelerin görevleri arasında, 
«Söz sırasını kaydetmek» görevi vardı. Bu maddeyle, 
(bu görev yine getirilmiş; ama şu üç senelik tecrübede 
şunu gördük: Zaman zaman, Sayın Başkanlarımızın 
belki dikkatinden kaçtığı için, söz almak isteyen ba
zı arkadaşlarımız, söz alma imkânını bulamadılar. 
Benim istirhamını, maddenin, özellikle «Söz sırasını 
kaydetmek» fıkrasının, bundan sonra kâtip üyeleri
miz tarafından dikkatle izlenmesi ve söz almak is
teyen bütün milletvekillerinin haklarının zayi olma
masına çalışmalarıdır. 
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| Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkân. 

I Bir önerige vardır, okutuyorum: 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük Teklifinin 18 inci maddesinin aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

I Cahit Tutum İdris Gürpınar 
Balıkesir Muğla 

Ali Rıza Akaydın Mustafa Kemal Palaoğlu 
Çorum Sivas 

I H. Yılmaz önen Halil İbrahim Şahin 
İzmir Denizli 

Mehmet Seyifi Oktay 
Ankara 

Kâtip üyelerin görevleri; 
Madde 18. — Kâtip üyelerin görevleri şunlar

dır : 
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek, 
2. -Tutanak özetlerini yazmak, 
3. Genel Kurula sunulacak veya Genel Kurul

da görüşülecek yazılı metnileri okumak, 
4. Yoklama yapmak, 
5. Oy sayımı yapmak, 

6. Seçimlerin düzen içinde geçmesini denetle
mek, 

7. Söz sırasını kaydetmek, 
8. Kapalı oturum görüşmelerinin tutanaklarını 

tutmak. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Aknara) — Efendim, burada ya
pılan teklif, yalnız üçüncü bentte 'bir değişiklik yapı
yor; zaten, üçüncü bent açık. Bizce, maddeye yeni 
bir ilave yapılmasına lüzum yoktur; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz istiyor 
musunuz? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Evet Sayın Başkan. 

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

„ yın Başkan, sayın milletvekilleri; kâtip üyelerin gö
revlerini düzenleyen madde metnindeki değişiklik 
önerilerimiz şunlardır : Teklif metnindeki görevler
den birisi, «Genel Kurulda kurullara uygun şekilde 
evrak okumak» biçimindedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının üyesi, okuduğu yazılı 
metinleri kurallara uygun olarak okur. Bir hukuk 
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metninin düzenlenmesinde, metni kurallara uygun 
olarak okuduğunu ve okuyacağını varsayarak yola 
çıkılır; okuyamayan da olabilir; bunlar istisnaî olay
lardır; ama bir hukuk metni düzenlenirken, hareket 
noktası ve varsayım, bu şüphe olamaz; bu bir. 

Teklif metni «evrak» diyor. Evrak, varakalar yap
raklar, kâğıtlar; güzel de, günlük hayatta, konuşma 
dilimizde, yazı dilimizde, resmî dilde evrakın daha 
sınırlı ve belirli bir anlamı ve kapsamı vardır. Evrak 
deyince, bir mahkeme tebligatı, bir ilam, bir noter mu
kavelenamesi, bir resmî yazı, bir cevabî yazı ve bu
na benzer yazılı metinler anlaşılır; oysa, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunda Başkanlık Di
vanı üyesi olarak kâtipler, anlamı ve sınırı ve kapsa
mı bundan ibaret olan yazılı metinleri ökumamakta-
dırlar, yani evrak değildir okudukları. Evraktan an
laşılan budur. Nedir okudukları? Okudukları, Genel 
Kurula sunulacak olan, sadece sunulacak olan ve o 
noktada duracak olan yazılı metinler, yani bir müza
kereye, bir oylamaya, bir tartışmaya tabi olmaksızın 
Genel Kurula sunulacak olan bir yazılı metin ve Ge
nel Kurulda görüşmeye, tartışmaya, bir işleme tabi 
olacak yazılı metindir. 

Demek ki, kâtip üyenin okuyarak Genel Kurula 
sunacağı şey, bir evrak değil, daha geniş kapsamlı bir 
yazılı metindir ve bunların kimi sunulur, o noktada 
durur; kimi Genel Kurulda görüşülür. Bütün bunları 
ifade edeceğini ve daha doğru olacağını zannederek, 
bu üçüncü bendi şöyle düzenledik : «Genel Kurula 
sunulacak veya Genel Kurulda görüşülecek yazılı 
metinleri okumak.» Bunun doğru ve isabetli olduğu
nu zannediyorum. 

Altıncı bentte de bir değişiklik önerimiz var. Bu
nunla ilgili teklif şöyle : «Kâtip üyeler seçimlerin dü
zen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek; «Dü
zen içinde geçmesini denetlerler, bu doğru; ama «dü-
düstlük» içinde geçmesini denetlemeleri gilbi bir görev, 
bir ödev, bir yazılı hukuk metniyle verildiği an, or
taya şu çıkar : Zaman zaman veya çoğu zaman dü
rüstlüğe aykırı seçim işlemleri de oluyormuş ki, divan 
üyesi kâtipler dürüsitlüğe, ahlaka uygun bir şeklMe 
seçiimlerin cereyanını sağlamakla vazifelidirler. Bir 
içtüzüğün bu ve buna benzer bir konuda, hareket nök- -
tası böyle olamaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bir genel hukuk kuralı konurken ve bir amaca var
mak için bir yerden hareket edilirken, onun yapaca
ğı seçimlerin bazen dürüstlüğe, kurallara ve ahlaka 

(aykırı bir şekilde de yapılabileceği ihtimali izafe edi
lemez; bu doğru değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
18 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
İdare Amirlerinin görevleri 
MADDE 19. — İdare Amirlerinin görevleri şun

lardır : 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî 

işleri ile kolluk işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının vereceği yetkiler içinde yürütmekte Baş
kana yardımcı olmak; 

2. özel törenleri idare etmek; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine iliş

kin tekliflerini Başkana sunmak; 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak. 
İdare Amirleri; sükûn ve düzenin korunması, gö

rüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması ve ge
reken hallerde muhafız taburunun ve emniyet kuv
vetinin kullanılmasında Başkanlığın yürütme vasıta
larıdır; ortak sorumluluk içinde görev yaparlar ve 
yetki kullanırlar; tatil ve ara verme sırasında sıra ile 
Ankara'da otururlar, bu sırayı Başkan tespit eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mustafa Ke
mal Palaoğlu, şahsı adına söz istemiş... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ben de söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına konuşma öncelik alır 
Sayın Bahadır, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla 
selamlarım. 19 uncu madde üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Grubunun görüşünü açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Tabiatıyla, bizim gerçek düşüncemiz, gerçek gay
retimiz, yüce Meclisin bir düzen içerisinde çalışma
sını sağlamaktır, İçtüzüğe bir işlerlik kazandırmak
tır. Tabiî, bu husustaki çalışmalarımızı uzun süreden 
beri sürdürüyoruz, Aynı zamanda, Mecliste cereyan 
eden bazı olaylara da şahit olduğumuz için, bu,tecrü
belerimizden dle yararlanarak bazı değişiklik önerge-
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terini getirmiş bulunuyoruz. Bu madde hakkında da, 
bir fıkra eklenmesi önergemiz vıardır. Bu 19 uncu 
maddeye son fıkra olarak eklemek istediğimiz, ek
lenmesini istediğimiz fıkra şöyle : «Her birleşimde 
idare amirlerinden birisinin birleşim başından sonu
na kadar Meclis salonunda bulunması zorunludur.» 

Hepsinizin bildiği gibi, birkaç olay bu Mecliste de 
cereyan etti; bizzat şahit oldum, idare amirlerinden 
hiçbirisi bu salonda yoktu. 

Bir benzetme yapmamı mazur göreceğinizi umu
yorum : Mahkemelerde çok defa bazı olaylar olur. 
Mahkemelerin düzenini mübaşirler sağlar; yani mü
başirler bir nevi zabıta görevi yapar. Mahkemede bir 
olay olduğu takdirde hâkim mübaşire emreder, mü
başir o şahsı ya dışarı atar, ya susturur, eli cebinde 
ise, «Elini cebinden çıkar» der, ayaktaysa «Otur» der; 
oturuyorsa karar okunurken «Ayağa kalk» der; bütün 
düzeni mübaşir sağlar. 

Meclisimizde bazı olaylar oluyor; fakat idare ami
ri ortalıkta yoktur, makamında oturmaktadır. Bu ek
sikliği gidermek için, yukarıda da arz ettiğim gibi, biz 
bu maddeye son fıkra olarak, «Her birleşimde, idare 
amirlerinden birisinin, birleşim başından sonuna ka
dar Meclis salonunda bulunması zorunludur» hükmü
nün ilave edilmesini istiyoruz. Aksi takdirde, geçmiş 
yıllarda ve bu dönemde de görüldüğü üzere, birleşim 
sırasında çıkacak nahoş olaylara anında müdahale 
etmek imkânı bulunmamaktadır. 

İdare amiri, aynı zamanda, İçtüzük gereğince, 
Başkanın vereceği Meclisten çıkarma cezalarında,, 
onun icra uzvudur. Bu sepeble, birleşim başından so
nuna kadar salonda bulunmalıdır; yani bir nevi, Baş
kanın icra uzvudur, hiçbir zaman Meclis oturumunda 
dışarı çıkmamasında, Meclis salonunda bulunmasında 
fayda gördük, zaruret gördük ve bu fıkranın madde
ye eklenmesini uygun gördük. Bunu yüksek tasviple
rinize sunuyoruz ve uygun görürseniz bu fıkrayı mad
deye eklemek istiyoruz: 

•Bu vesileyle hepinize en derin saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Sayın Palaoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıntı gibi görünen, 
hatta ayrıntının ayrıntısı gibi görünebilecek olan mü
dahalelerimin anlaşılamaması ihtimalini düşünerek, 
küçücük bir maruzatta bulunarak, bu madde üzerin
deki düşüncelerimi sunmak istiyorum. 

Bir parlamentonun içtüzüğü, örnek bir metin ol
mak zorundadır; yaşayan ve gelecek kuşaklara anla-
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tim, dil ve ifade açısından örnek metin olmak zorun
dadır, bunun evrensel geleneği de budur. Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin açık ve kapalı oturum 
tutanaklarını okuduğumda, bu konuda çok dikkate 
değer örneklerle ve olaylarla karşılaştığımı ifade et
mek zorundayım. 1921 yılında askerî ihtiyaçlar için 
taahhüt konuları konuşulurken, bir milletvekilinin, 
«Müteahhit değil, müteahhittir. Sayın Başkan» diye 
hitap eöfciığini ve zabıtları düzelltibkdiğini görüm. îiave 
ediyor : «Çünkü, teahhüt değildir, taahhüttür aslı» 
diyor. Polatlı'dan top sesleri gelirken, bu özeni göster
miş bir Meclisten geliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; idare amirle
rinin görevlerini düzenleyen maddede, üçüncü bende 
ilişkin kişisel düşüncemi söyleyeceğim. Diyor ki : 
«İdare amirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak,» 

Şimdi, bütçe teklifini sunmak başka şeydir, büt
çeye ilişkin teklif sunmak başka şeydir. Devlet büt
çesi Genel Kurulda görüşülürken, benim bir önerge 
ile bir teklif sunmam, bütçeye ilişkin bir tekliftir; 
ama İçişleri Bakanlığının, Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne kendi bakanlığının 
bütçe teklifini aktarması, Maliye Bakanlığının da 
devlet ibütçesi teklifini hükümete sunması - hükümet
ten geçtikten sonra tasarı olacaktır - bütçe teklifini 
sunmaktır. Bütçe teklifini sunmak başka şeydir, büt
çeye taalluk eden teklif sunmak başka şeydir. İdare 
amirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi tekli
fini Başkana sunarlar; bütçeye ilişkin teklifler sun
mazlar. Hazırlattıkları ve hazırladıkları Meclis bütçe
si teklifini Başkana sunarlar. Başkan değiştirerek ve
ya aynen, Divandan geçirerek, geçirrneyerek; usul ne
dir bilmiyorum, onu kabul ederse, onu merciine sevk 
ettiğinde, o bir tasarı haline gelir. Demek ki, idare 
amirlerinin yaptıkları, yapacakları iş, Meclis bütçesi
ne ilişkin teklifler sunmak değil, Meclis bütçesi tekli
fim' sunmaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

-OAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon Başka
nından bir sorum var. Bu son fıkrada, «İdare amir
leri, sükûn ve düzenin korunması...» diyor. Bu sükûn 
ve düzenin korunması nerede? Onu bir tavzih etsin
ler, zabıtlara geçmesi bakımından. Yalnız Genel Ku
rul salonunda mı? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
(T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Genel Kurul salo-
nundadır bu vazife. Bir önerge verilmiştir, önerge 
okunduğu zaman bunu arz edecektim zaten. 

Bu vazife idare amirlerine son fıkra ile verilmiş. 
Binaenaleyh, önergenin tekrar bir bent olarak kabulü 
-hukuk lisanıyla- haşiv olur. Burada düzeni sağla
mak, zaten idare amirlerinin vazifesi; bunu yapmıyor
larsa, sorumluluk kendilerine ait. Bu, maddede var. 

BAŞKAN — Affedersiniz, soru o değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COSKUNOĞLU (Ankara) — İdare amirlerinin 
vazifesi Genel Kurulda huzur ve sükûnu sağlamaktır. 

BAŞKAN — Yani sadece şu salonun içinde mi 
huzur ve sükûnu sağlamak? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Sadece Genel Kurul 
içinde değil efendim, hem salonun içinde, hem de Mec
liste efendim. 

BAŞKAN — Tamam. Zaten onu soruyorlar. 
Sayın Tutum, sorunuzun cevabı buydu, değil mi? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Şimdi, önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 19 uncu maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Yılmaz önen 
İzmir 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

«İdare amirlerinin görevleri: 
İMADDE 19. — İdare amirlerinin görevleri şunlar

dır: 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî, malî 

ve kolluk işlerinin yürütülmesinde Başkana, onun ve
receği yetkiler içinde, yardımcı olmak. 

2. özel törenleri yönetmek. 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe teklif

lerini hazırlamak ve Başkana sunmak. 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak. 
İdare amirleri düzenin korunmasında ve gerekti

ğinde güvenlik güçlerinin kullanılmasında Başkanlığın 

en yakın yardımcılarıdır. Tatillerde ve ara vermelerde 
sırayla görev yaparlar, bu sırayı Başkan tespit eder.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkyie Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 19 
uncu maddesine aşağıdaki hükmün son fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Mehmet A'bdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçroğlu 
Balıkesir 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Ali Mazhar Haznedar Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Ordu Hatay 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

MADDE 19. — Son fıkra: Her birleşimde idare 
amirlerinden birisinin birleşim başından sonun kadar 
Meclis salonunda bulunması zorunludur. 

Gerekçe: 
Aksi takdirde geçmiş yıllarda ve bu dönemde de 

görüldüğü üzere, birleşim sırasında çıkacak nahoş 
olaylara anında müdahale etmek imkânı bulunama
maktadır. İdare Amiri, aynı zaman, Başkanın, Tüzük 
gereğince Meclisten çıkarma gibi cezalarında onun 
icra uzvudur. Bu sebeple birleşim başından sonuna 
kadar bulunmalıdır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine gö
re tekrar okutuyorum efendim. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük Teklifinin 19 uncu maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 
İdare Amirlerinin görevleri 

MADDE 19. — İdare Amirlerinin görevleri şun
lardır: 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî, malî 
ve kolluk işlerinin yürütülmesinde Başkana, onun ve
receği yetkiler içinde yardımcı olmak; 

2. Özel törenleri yönetmek; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe teklifle

rini hazırlamak ve Başkana sunmak; 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak; 
İdare Amirleri düzenin korunmasında ve gerek

tiğinde güvenlik güçlerinin kullanılmasında Başkanlı
ğın en yakın yardımcılarıdır. Tatillerde ve ara verme-
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lerde sıra ile görev yaparlar. Bu sırayı Başkan tespit 
eder. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın önerge sahibi?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergemiz açıktır 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 19 
uncu maddesine aşağıdaki hükmün son fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 19, son fıkra: Her birleşimde, idare amir
lerinden birisinin Birleşim başından sonuna kadar 
Meclis salonunda bulunması zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Komisyon katılmı
yor efendim. Haşivdir; huzur ve sükûnu sağlamak, za
ten fıkrada var; vazifesini yapmıyorsa, sorumlu ken
disidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

19 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir redaksiyon için söz rica etsem mümkün 
mü efendim? 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtim, daha 
önce buyursaydınız. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Elimi 
kaldırdım; ama bakmadınız. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Siyasî Parti Gruplar» ve Danışma Kurulu 

Siyasî parti gruplarının kuruluşu 
MADDE 20. — En az yirmi milletvekili bulunan 

siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurma hakkına sahiptirler. 

Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup iç yö
netmeliği ile her yasama dönemi başında, o gruba 
mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çev
relerini gösterir liste gruplarca (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilir. 

Sonradan meydana gelecek değişiklikler hakkında 
da en kısa zamanda aynı işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

IBuyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grupların kuruluşuna ilişkin 20 nci maddenin ikinci 
fıkrasında, aslında bize göre sakıncalı olan iki önemli 
nokta var. Biri, «Siyasî parti grubunun ilk kuruluşun
da grup iç yönetmeliği ile her yasama dönemi ba
şında, o gruba mensup milletvekillerinin adı soyadı 
ve seçim çevrelerini gösterir liste...» diyor. Şimdi bu
rada; «Grubun ilk kuruluşunda grup iç yönetmeliği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilecek 
diyor. 

Grup iç yönetmeliği kuruluşta yapılır. Grup iç yö
netmeliği mevzuatla tayin edilmiş; bir direktif; Siyasî 
Partiler Kanununda var zaten. Grup iç yönetmeliği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına niçin ve
rilecek; sebebi ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının grup iç yönetmeliğinin içindeki yetki
lerin kullanılmasıyla herhangi bir ilişkisi yoktur ki, 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilsin. Bilgi edin
mek ise; bilgi edinmenin yolları vardır. Meclis Baş
kanı zaten bastırılmış olan grup iç yönetmeliğinin bir 
nüshasını elde eder, bilgi edinir; ama siyasî parti gru
bunun ilk kuruluşunda veya daha sonra meydana ge
lecek değişikliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına sunacakmış... Neden, ne alakası var? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının grubun iç işle
rine, iç yönetimine ilişkin herhangi bir fonksiyonu 
yok ki! Ne olaibilir? Sadece bilgi vermek için böyle 
bir ifadenin bulunması bence anlamsız bir vesayet 
ilişkisi kurar gibidir. 

Binaenaleyh, bizim verdiğim önergede bu iki nok
ta da düzeltilmektedir. Tabiî, şu oluyor: Her yasama 
dönemi başında o gruba mensup milletvekillerinin adı 
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ve soyadının grup tarafından belirlenmesi; o önemli, 
onunla ilgili tasarruflar var. Bunu ilk kuruluşunda da 
verebilir, o da olabilir; ama bunun dışında, grup iç 
yönetmeliği ite ilgili hükmün burada fuzulî olduğu 
kanısındayım. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
ıBaşka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük Teklifinin 20 "nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Cahit (Tutum İdris Gürpınar 
Balıkesir Muğla 

A. Rıza Akaydın Mustafa Kemal Palaoğlu 
Çorum Sivas 

Halil İbrahim Şahin H. Yılmaz önen 
Denizli İzmir 

M. iSeyfi Oktay 
Ankara 

«Siyasî parti gruplarının kuruluşu 
Madde 20. — TürOciye Büyük Millet Meclislinde 

siyasî parti grupları en az yirmi milletvekilliğinden 
oluşur. 

Siyasî parti gruplarının kuruluşunda ve her yasama 
dönem başında, o gruba mensup milletvekillerinin 
adları, soyadları ve seçim çevreleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. Sonradan meyda
na gelecek değişikliklerde de aynı işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz; çünkü, Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini teşkil eden grupların durumları hakkında 
daima bilgi edinmek yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Grup iç 

yönetmeliğinden size ne? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmak isterseniz bu
yurun; ama sual safhası geçti; çünkü önergeye 
döndük. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Yerimden, çok kısa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Komisyon Başkanına 
şunu sormak ihtiyacını duyuyorum: Grupların iç yö
netmeliklerinin, kuruluşta ve değişikliklerinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına... 

BAŞKAN — Efendim, soru değil, konuşuyorsu
nuz; o şekilde devam edin. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
... sunulmak mecburiyetinin hukukî ve siyasî mantığı 
nedir? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usulü dağıttık; 
soru şeklinde... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ben bunu 
arz '©bum, gerekçeyi arz eüfcim, cevabı orada mevcuttur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, peki. 
Efendim, önergeler işleme konduktan sonra soru 

müessesesi çalışmıyor; Sayın Palaoğlu konuşma yap
salardı, talbiî, daha iyi olurdu. 

Şimdi, Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 
20 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabui 

edenler... 'Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
Danışma Kurulu 

MADDE 21. — Danışma Kurulu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının başkanlığında siyasî 
parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya on
ların yazılı olarak görevlendirdiği birer milletvekilin
den kurulur. 

Bu Kurul, İçtüzükte kendisine verilen görevleri 
yerine getirir ve Başkanın istemi üzerine danışma ni
teliğinde görüş bildirir. 

Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi veya Meclis 
iBaşkanvekilleri de Danışma Kuruluna çağırılabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya 
bir siyasî parti grubu başkanlığının istemi üzerine en 
geç yirmidört saat içinde Başkan tarafından toplan
tıya çağrılır. 

İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine 
veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün haller
de, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, 
oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildi-
remezse, Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları 
ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabi
lirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin 
gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Ge
nel Kurul işaret oyuyla karar verir. 
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BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz istemleri 
vardır; sırasıyla kendilerine söz vereceğim. 

SHP Grubu adına, buyurun Sayın Tutum. 
SHP GRUBU ADINA CAHlT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; üç yıllık 
deneyim sonuçlarını değerlendirdikten sonra üzün
tüyle itiraf edeyim ki, Danışma Kurulunun fuzulî bir 
kuruluş olduğu sonucuna vardım. Neden?.. Aslında, 
Danışma Kurulu, siyasî parti grupları temsilcilerinden 
oluşan ve Meclis Başkanının başkanlığında toplanan 
ve bir uzlaşma, bir diyalog aracı olsun diye ihdas 
edilmiş bir kuruldur. Ne var ki, maalesef maddenin 
bu şekliyle ve uygulamasıyla, Danışma Kurulu, uz
laşmazlığı tespit ve tescil organı olarak çalıştırılmak
tadır. Bunun, aslında, son derece sakıncalı ve Mecliste 
çeşitli partiler arasında olması gereken diyalogu, kar
şılıklı diyalog arayışlarını büyük ölçüde engelleyen 
bir mekanizma olduğu kanaatine vardım. 

Nasıl kullanılıyor Danışma Kurulu ile ilgili mad
de? Taraflardan biri veya Meclis Başkanı, gerekli gör
düğünde bu kurulu toplayabilmektedir; ama genellik
le, yüzde 99, Danışma Kurulu iktidar partisi tarafın
dan çağrılmaktadır. Bunun bir anlamı var, insan şöy
le düşünüyor: Danışma Kurulunu toplantıya çağırdı
ğına göre, diyalog arıyor; iyi bir şey. Yani, iktidar 
partisinden diğer partilere çağrı yapılıyor, bu iyi bir 
şey; ama hiç de öyle değil. Danışma Kurulu, sırf, 
iktidar kanadının, aceleye getirmek istediği bazı ko
nuları hemen icra safhasına dökemediği için, salt bir 
formalite olarak ve bir bariyeri, bir engeli ortadan 
kaldırmak amacıyla acele toplantıya çağrılmaktadır. 
işin ilginç yönü, Meclis Başkanı da, 24 saat içinde 
toplanması gereken bu kurulu hemen toplantıya ça
ğırmaktadır. Diyelim ki, saat HVle yazı geliyor, 
Meclis Başkanı, o gün saat 13.00'te Danışma Kuru-. 
luriu toplantıya çağırıyor. Belli ki, iktidarın acelesine 
uymak istiyor. Sayın Meclis Başkanı şunu demiyor: 
«Niçin toplantıya çağırıyorsunuz Danışma Kurulu
nu?» «Şu, şu şu nedenlerle...» «Bu önemli bir konu
dur, bunu evvela karşı tarafa iletelim ve 24 saat için
de, yarın saat 11.00'de toplanalım. Ben bunu böyle 
anlıyorum.» Danışma Kurulunu derhal toplantıya ça
ğırıyor; çünkü ondan talepte bulunan, iktidar kanadı. 

İşte, burada bir çıkmaza giriyoruz, gerginlik artı
yor; biliyoruz ki, Danışma Kurulu toplantıya çağrıl
dığı zaman, mutlaka ve mutlaka iktidarın bir acelesi 
vardır ve anlaşmazlığı tescil ettirmek için bu kurulu 
toplantıya çağırmaktadır. Ben, hiçbir zaman, bu ku
rulun partiler arasında olması gereken diyalog çağrı-

I lan için etkin bir araç olarak kullanıldığına şahit ol
madım. Bunu üzülerek belirtiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka yol daha var, bu 
da psikolojik. Şimdi, varsayalım ki, Danışma Kurulu 

I diye bir müessese yok; ne yapılabilir? Partiler ara
sında, İçtüzük gereği veya İçtüzük açıkça istemese 

I bile, bir diyalog arayışı sürekli olarak gündemde olan 
bir konu olduğuna göre, Meclis Başkanı, siyasî par
tilerle istişarede bulunur, bazı önemli konularda bü
yük ölçüde sorumluluk yüklenir. Bu kurul, Sayın Mec-

I lis Başkanının bilinçli bir biçimde sorumluluk yük
lenmesini de engelliyor; çünkü, mekanik bir araç. 

I Sayın Meclis Başkanına, partiler arasında uzlaşmayı 
I gerektiren önemli bir konu intikal ettiğinde derhal 

Danışma Kuruluna havale ediyor; resen zorunlu gör-
I düğü haller de var, orada havale mekanizması var. 

Ne o? Danışma Kurulu toplasın, o karar versin. Bu 
durumda Meclis Başkanı, âdeta Danışma Kurulunun 
ardına gizlenmiş oluyor. Böyle bir şey olmasa, Mec
lis Başkanı çağıracaktır grup başkanvekillerini, «Ba-

I kın böyle bir konu var, bana intikal etti veyahut et
tirildi. Şu konuyu çok önemli görüyorum; lütfen grup-

I larınızla konuşun, ben aranızda bir uzlaşma sağla
mak için gayret sarf edeceğim.» Bu, o zaman, Mec
lis Başkanlığınca sorumluluğun, inisiyatifin doğrudan 

j doğruya üstlenilmesi anlamına gelir. Bu yapılmıyor; 
Meclis açıldığından beri benim gördüğüm manzara 
'bu. Danışma Kurulu mekanik olarak toplanıyor ve 
mekanik olarak dağılıyor ve anlaşamadığını da burada 
okumuyor. Bu iyi bir şey değil. Yüzde 99 böyle olu-

I yorsa, bunda bir sakatlık var demektir. Yani, Danışma 
(Kurulu, formel olarak, mevcudiyeti bazı şeyleri çö-

I zebilir diye insan düşünüyor; ama bu uygulanış biçi
miyle olmaması daha yeğ tutulan, daha üstün tutulan 
bir sonuç doğuruyor. Tehlike buradadır; hakikaten 
bundan müştekiyiz. 

Kâtip üye sayısını veya idare amiri sayısını belir
lemek veyahut komisyonlardaki üye sayısını belirle
mek gibi, Danışma Kurulunun doğrudan doğruya 
devreye sokulmasını gerektiren -içtüzüğe serpilmiş-

I bir hayli hüküm var; Danışma Kurulu tavsiye kararı 
I olmadıkça, 48 saat geçmeden, önergelerin Genel Ku

rulda ele alınamaması gibi. Ama ne oluyor? İktidar 
kanadı 48 saat geçmeden görüştürmek istiyorsa, Da-

• nışma Kurulu bir formalite durumuna iniyor. Muha
lefet, «Niçin aceleye getiriyorsunuz? Bekleyelim 48 

I saati» diyor, iktidar (kanadı da, «Hayır efendim, ace
lemiz vardır» diyor. 

I BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayalım. 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Tescil ettiriliyor 
ve çıkartılıyor. 

Şimdi, bu durum karşısında, bu müessesenin, bu 
işleyiş biçimiyle yararlı olmadığını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hasan 

Alitay, ıbuyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Danışma Kurulunun ne açıdan gerekli olduğunu 
irdelersek, amacının ve fonksiyonunun ne olduğuna 
daha sağlıklı bir şekilde karar veririz. Danışma Ku
rulu, iktidarın veya parlamentonun tümünün ivedi 
durumlarda hemen yasa yapabilmesi olanağını sağ
lamaya yönelik bir kurumdur. Bu kurum, ülkemizde 
1980 öncesi kısmen yerleşmiş olan, parlamentodaki 
partilerarası diyalog ve işbirliğinin bir göstergesidir 
aynı zamanda; ama bu döneme baktığımızda, geçmiş 
uygulamalar, Sayın Cahit Tutum'un da belirttiği gibi, 
tamamen Meclisin normal çalışma düzenini bozmaya 
yönelik, iktidarın da muhalefeti gerektiğinde oldu 
bittiye getirmek amacına yönelik sadece. Zaman za
man da, programsız, plansız bir çalışmanın, Meclis 
çalışmasının eksiklerini ortadan kaldırmaya yönelik 
olduğunu üzülerek görüyoruz. 

ıBiz bu konuda bir önerge verdik; hem Meclisin 
ivedi olarak zorunlu durumlarda yasa çıkarmasını 
sağlamaya yönelik bir önerge; aynı zamanda da, mil
letvekillerinin, yasalar yapılmakta iken en doğal hak
ları olan katkılarını gerçekleştirmeye yönelik bir araç 
olacaktır, önergemiz daha sonra okunacaktır. 

önergemizin amacı özetle şudur: Önergemiz, tüm 
parti grupları, grup temsilcileri ortak bir anlaşmaya 
varamadıkları takdirde, en az 12 saat sonra yasanın 
görüşülmesine başlanması yolundadır. Bu şekilde, 
milletvekilleri ve gruplar hazırlıksız yakalanmamış 
olacak; aynı şekilde parlamento da, kendine gerekli 
olan hızı, zamanı kazanacaktır. Aksi halde, değerli 
arkadaşımın da belirttiği gibi, bu şeklî bir uygulama 
aslında. Bence, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nının başta gelen görevlerinden olan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bir program içinde, düzenli bir yasa
ma çalışmasına yöneltmeye yönelik görevini tam yap
madığından veya yapamadığından ortaya çıkan aksak
lıkları gidermeye yönelik ve programsızlığa bir kılıf 
hazırlamaktan öteye gitmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu istinaî hükmün, bu dö
nemde - üzülerek yine, belirteyim - kural olduğunu 

görüyoruz. Normal bir yasama çalışması yapılmıyor, 
bir gece veya akşam üzeri, bakıyorsunuz, hemen Da
nışma Kurulu toplantıya çağırılıyor; konu alelacele 
görüşülüyor. Parlamenterlerin haberi yok. Kimin ha
beri var? İktidar partisi grup başkanvekillerinin veya 
Meclis Başkanının veya iktidarın başının haberi var. 
Bu nedenle, bu haliyle, gerçekten, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde partilerarası uzlaşmanın bir aracı ol
ması gereken bu kurul, sadece ve sadece uzlaşmaz
lığın, kavganın somut bir aracı haline dönüşecektir. 

Ayrıca, bu kadar hızlı bir şekilde, Danışma Ku
rulunun çok sık olarak toplantıya çağrılmasının amacı 
da olmamak gerekir. Çünkü, ivedi durumlarda Ba
kanlar Kurulunun, belli konularda da olsa, kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Fonlar 
dolayısıyla, bütçenin büyük bölümü iktidarın veya 
devletin belli organlarının tasarrufu içinde. Peki bu 
acelenin nedeni ne? Eğer amaç sadece ve sadece mu
halefeti oldubittiye getirmek ise, bu bizim parlamen
tomuza, bizim 17 nci dönemimize bir katkı sağlama
yacağı gibi, gelecekteki dönemler için de olumlu bir 
eser olmayacaktır. 

O itibarla, sırası geldiğinde önergemizi benimse
menizi diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Şahısları adına Sayın Kemal Palaoğlu, buyurun 

efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın'Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzük Teklifinin 
tümü üzerinde düşüncelerimi sunarken, yaşayan İç
tüzüğün ve bu teklifin, geleneklerden kaçan birer 
metin olduğumu söylediğimi hatırlıyorum. İşte bu
nun en dikkate değer örneği ve kurumu, Danışma Ku
ruludur. 

Bu ihtiyaç neydi? 1973 İçtüzüğüne kadar Mec
lisler çalışmıyor muydu, yasa çıkmıyor muydu, ül
ke idare edilmiyor muydu? Ediliyordu. Nedir bu? 
Zaman zaman belirli konularda centilmen anlaşma
ları sağlamak ihtiyacıdur, asılı budur. Bunu Meclis
lerin sayın başkanları böyle hukuk normu haline ge
tirilmeden ve ıkurumlaştırılmadan kendi gayretleriyle 
çök daha rahat ve çok daha faydalı bir şekilde sağ
lıyorlardı; bunun - Sayın Tutum'un isabetle belirt
tiği gibi - çok farklı bir psikolojik boyutu da vardı. 

Böyle kurum haline, bir hukuk mekanizması ha
line getirirseniz, Meclis Başkanının özeni, gayreti, 
çabası son derece sınırlı olur; «İçtüzükte yeri var, 
toplanma usulü var, başvuru usulü var; mekanizma
yı bunlara uygun bir şekilde çalıştırdım, sonuç ala-
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madun» der ve işi orada bitmiş sayar, haklı ola
rak. Halbuki bu yokken, yani iş tradisyonel iken 
(geleneksel iken) Meclis Başkanı kendisi bir gayret 
duyuyordu, bir ihtiyaç duyuyordu ve insanları ça
ğırıyordu. Sonuç almayı... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(İstanbul) — Alamıyordu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Devamla) — 
Çoğu zaman alıyordu efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Devamla) — 

Alıyordu da, alıyordu. 
İki dönem, Danışma Kuruisuz meclislerde bu

lunmuş bir arkadaşınızım ve herhalde objektif ola
rak düşüncelerimi sunuyorum. Çoğu zaman alıyor
du; çünkü, almak için çalışıyordu; o, onun başarısı 
olacaktı. Halbuki şimdi iş mihanikileşmiştir; bu bir. 

İkincisi: Zaman içinde Danışma Kurulu sadece 
belirli konularda ve pek de siyasî olmayan konu
larda buluşmalar, uzlaşmalar sağlamak amacıyla baş
vurulmuş, kurulmuş bir kurum iken, zaman içinde 
bir başka kurumun, Meclisin aslî bir kurumunun, 
yani Başkanlık Divanının, görevlerini ve yetkilerini 
aşındırdı ve onları zaman içinde kendisine doğru ta
şıdı. Bu konuda örnekler sunmak isterim: «Komis
yonların üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifi üze
rine» denilmekte. Oysa, Meclis ihtisas komisyonla
rının büyüklüğü, küçüklüğü ve üye sayısı, birinci de
recede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanını ilgilendirmek gereken bir konudur. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(İstanbul) — Genel Kurulu?... 

MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Devamla) 
— Sonunda Genel Kurulu elbette ilgilendirir; ama 
bir mutfak çalışması olarak Başkanlık Divanını il
gilendirir. 

Bir başka örnek: «Kâtip üyelerin ve idare amir
lerinin sayısı, Danışma Kurulunun görüşü ile» de
nilmektedir. Hayır, bu husus 'Başkanlık Divanını il
gilendirmek gerekir. 

Komisyonların 48 saatlik süre kaydına uymaya
bileceği konusu da, Danışma Kurulunun görüşüne 
bağlanmıştır; bu da doğru değildir. 

'Buna benzer örnekleri sıralamak ve çoğaltmak 
mümkündür. 

Bunun anlamı nedir? Anlamı şudur: Danışma 
Kurulu ile Başkanlık Divanı arasındaki yapısal fark 
şudur: Danışma Kurulunu oluşturan üyelerin de, 
Başkanlık Divanını oluşturan üyelerin de, grupları ve 

partileri vardır; her ikisi de birer gruptan gelirler; 
fakat Danışma Kuruluna belli bir konuyu konuş
mak için davet edildikleri için, o konuda ve o ta
rih anında, grubunun görüşünü aktarırlar. Oysa Baş
kanlık Divanına grup'laırının görüşünü götürmekler, 
bir gruba mensup insanlar olmalarına rağmen, ken
di görüşlerini öne sürerler ve savunurlar; böyle bir 
fark vardı ve bu yaratıcı ve üretici bir farktı; bu 
önemli bir fark idi. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
{İstanbul) — Siyasî uzlaşma yoksa?... 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, lütfen efendim... 
Arkadaşımız Bakanlar Kurulundan bahsetmiyor za
ten. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(İstanbul) — Ben, milletvekiliyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milletvekilisiniz; ama... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 

(istanbul) — Şahsım adına söylüyorum; siyasî uz
laşma imkânını kaldırıyor. 

MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Devamla) 
— Siyasî uzlaşma imkânının ne ölçüde sağlanıp sağ
lanmadığını üçbuçuk yıldan beri yaşıyoruz, görüyo
ruz. 

Danışma Kurulu toplanıyor, uzlaşma hâsıl ol
muyor, özel bir çaba gösterme özenini de, kurulun 
bir hukuk mekanizması haline getirilmiş olması en
gelliyor. 

Peki, Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun ve Sayın Hay
dar Özalp'in verecekleri önergeler, ha Danışma Ku
rulundan geçirildikten ve uzlaşma sağlanamadıktan 
sonra, daha doğru bir ifade ile, uzlaşılaımadığı tes
cil edildikten sonra verilmiş, ha doğrudan doğruya 
verilmiş; ne fark eder efendim? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Söz sırası sizde Sayın Bozkurt, buyurun efen

dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hiç kuşku
suz, demokrasinin gelişmesinde, zaman zaman so
runlarla karşılaşmamasının temininde, partiler ara
sı diyalog, uzlaşma, son derece önem taşıyan bir fak
tördür. Benim anlayışım o ki, Danışma Kurulu mü
essese olarak bu uzlaşmanın, bu diyalogun teminin
de - şahsî izlenimlerimi de arz ederek ifade etmek 
gerekirse - son derece olumlu bir müessesedir. 

Zaman zaman, arzuya uygun olmayan bir biçim
de kullanılabildiği elbette görülmüştür; ama aslo-
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lan, o müessesenin aleyhinde 'bulunmak değil, herhal
de aıksaıma varsa, o akısaımayı doğuran se'bepkni or
tadan kaldırmaya çalışmak gerektiği kanısundayım. 

Sayım Başkan, bağımsız oılmadan evvel mensubu bu
lunduğum ısiyasî partinin grup başkanveiküi olarak, 
bir yıl süresince faaliyetlerine katılmak imkânını el
de ettiğim Danışma Kurulunda, benim temin etti
ğim sonuç, edindiğim izlenim, bu arz ettiğim veçhi
ledir. 

Danışma Kurulu gerçekten yararlı bir kurum
dur. Fonksiyonlarını şöyle bir gözden geçirdiğiniz tak
dirde, sanıyorum sizler de benim arzımın doğru
luğu hususunda bir kanaate ulaşacaksınız: Komis
yonların üye sayısının tespitinden, gündemle ilgili 
belli bir görüşme gününün ve görüşme sırasının tes
pitine kadar, öte yandan, hükümet, esas komisyon
lar ve ıkanun teklifi sahiplerinin bu konuyla ilgili 
işlemlerinin görüşülmesine; diğer yandan, özel gün
dem görüşme günlerinin tespitine, toplantı günleri
nin tespitine, konuşma sürelerinin tespitine; genel 
görüşme açılmasına karar verilmesi halinde, genel 
görüşmenin yapılacağı gün, saat, özel gündem ve
saire gibi hususların tespitine, keza aynı görev Mec
lis soruşturması için de söz konusudur, Bakanlar Ku
rulu programının görüşülmesine ilişkin usul, gün
dem, zaman, süre ile ilgili konular keza bütçe tasa
rısı... 

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, önem
li ve Meclisin fonksiyonlarını ifa etmesi için parti
ler arasında özde, esasta mevcut bulunması gere
ken uzlaşmanın, biçimde de, usulde de temin edile
bilmesi açısından önemli işleve sahip Danışma Ku
rulunun bir noksanı vardır. O noksan, Danışma Ku
rulu üyelerimin salt siyasî parti grup başkanların
dan veya o siyasî parti grubunu temsil eden sayın 
milletvekillerinden teşekkül etmesinden kaynaklan
maktadır. 

Anayasamız, siyaset yapmayı, bir siyasî partinin 
bünyesi içerisinde olduğu kadar, siyasî partilerin 
bünyesi dışında da bir hak olarak tannmıştır. Ger
çekten, Anayasamızın 67 nci maddesine bir bakıldı
ğı takdirde görülecektir ki, «Vatandaşlar, kanunda 
gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve 
bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî 
faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hak
kına sahiptir» demektedir. 

Yine Anayasamız, bir siyasî partiye girmek ka
dar, mensup olduğu siyasî partiden ayrılmanın da 
vatandaşlar için ve bu arada doğal olarak millet

vekilleri için bir hak olduğunu kabul etmektedir. İş
te Anayasamızın 68 inci maddesi: «Vatandaşlar, si
yasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve 
partilerden çıkma hakkına sahiptir.» 

Değerli arkadaşlarıım, 6 Kasım 1983 seçimleri 
sonrasında oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, şimdiye kadar Türkiye Büyük Milet Meclisinin 
geçirmiş olduğu safhalara nazaran fanklı bir durum 
ortaya çıkmıştır. Sebepleri şudur, budur; sebepleri 
benim konuşmamı şu anda enterese etmemektedir; 
ama bir vakıadır: Bu Yüce Mecliste, (17 nci dö
nemde) sayısı, zaman, zaman mevcut siyasî partilerin 
sahip oldukları üye sayısına kadar yükselen, hatta 
kimi siyasî parti gruplarının sahip olduğu milletve
kili sayısının iki katına, belki ikibuçuk katına ka
dar ulaşan sayıda bağımsız milletvekili, yasama göre
vini Mecliste ifa etmek, bağımsız olarak İfa etmek 
durumunda kalmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, ben inanıyorum ki, Yü
ce 'Meclisi oluşturan sayın milletvekillerinin hiçbiri
sinde, siyasî parti mensubu olan milletvekilleriyle, 
bağımsız milletvekilleri arasında yasama görevinin 
ifa edilebilmesi açısından herhangi bir fark hisse
dişin, görülisün, duyulsun; ama pratikte, uygulama
da bu, maalesef dehşetli bir biçimde ortaya çıkmak
tadır. Bağımsız milletvekilleri, bugüne kadarki uy
gulama, İçtüzük ve Danışma Kurulu kararları içeri
sinde göz önünde bulundurulmadığı için, bağımsız 
olarak yasama görevini ifa etmek durumunda kalan 
milletvekilleri hareket kabiliyetleri son derece sınır
lı bir ortamda ve durumda kalmaktadırlar. Oysa, ba
ğımsız milletvekilleri de, her siyasî parti grubu mil
letvekilleri kadar burada hak ve yetkilere sahip in
sanlardır, sahip milletvekilleridir. Nitekim, pek çok 
komisyonda bağımsız milletvekilleri temsil edilebil
mektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız 
üyeler için belli bir kontenjan tespit edilmektedir; 
KİT Komisyonunda aynı ile durum söz konusudur. 
Yabancı ülkelere, uluslararası toplantılara katılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin teşkilinde 
bağımsız üyeler, sayıları itibariyle göz önüne alın
maktadır; ama lütfediniz inceleyiniz, Danışma Ku
rulunun bugüne kadarki faaliyetleri içerisinde bağım
sız milletvekilleri hiçbir zaman kaaîe alınmamışlar
dır. Dysa, Danışma Kuruluna katılan sayın grup 
başkanları da bilmeıidiriler ki, bendeniz de bağımsız 
bir milletvekili olarak, en az o sayın grup başkanı 
kadar burada hak ve yetkilere sahip olması gereken 
bir mevki dey im. 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ONUiRAL ŞEREF BOZKURT •(Devamla) — 

Emredersiniz Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bir önerge takdim ettik Sa
yın Başkanlığa. Önergemiz, bağımsız milletvekilleri
nin sayısının, bugün siyasî parti grubu oluşturabil
mek için öngörülen 20'nin üzerine çıkması halinde, 
bu siyasî parti grup başkanları gibi veya vekilleri 
veya temsilcileri gibi, bağımsızların da mutlak su
rette Danışma Kuruluna bir üye göndermelerini te
min amacına yöneliktir, inanıyorum iki, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri, bir bağımsız milletvekilinin 
onyedi aydır şu koltuklarda hissettiği acıyı hisse
decekler ve bunun telafisi yolunda önergemize ka
bul oyu buyuracaklardır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Efendim, önergeler var, geliş sırasına göre oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzük Teklifinin 21 inci maddesinin son fıkrasına 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hasan Altay 
Samsun 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amaisıya 

Sururi Baykal 
Ankara 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Ancak Genel Kurulun oylaması sonucu görüşül
mesine karar verilen teklifin incelenmesi, grupların 
görüş birliğinde olmamaları durumunda bu kararın 
verilmesinden sonra en az 12 saat geçmeden-görüşüle
mez. 

BAŞKAN — Bu önergede imzası olan arkadaş var 
mı içinizde? 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan 
'Edirne 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hayrullah Olca 
îzmir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Mehmet Kemal GökÇora 
Bursa 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Vural Arıkan 
izmir 

Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının Başkanlığında siyasî parti grup başkan
ları veya vekillerinden birisi veya onların yazılı ola
rak görevlendirdiği birer milletvekili ile siyasî parti 
grubu olmayan milletvekillerinin aralarında seçtikle
ri ve yazılı olarak bildirdikleri bir milletvekilinden 
kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 21 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının Başkanlığında siyasî parti grup başkan
ları veya vekillerinden birisi veya onların yazılı ola
rak görevlendirdiği ve sayıları 20'yi aşması halinde 
bağımsızlarca seçilecek birer milletvekilinden kuru
lur. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı içtüzük Tek

lifinin 21 inci maddesinin metinden çıkarılarak, Da
nışma Kurulunun kaldırılmasını ve Danışma Kuru
lundan bahseden veya ona atıflar yapan maddelerde 
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de bu doğrultuda gerekli değişikliklerin yapılmasını 
saygılarımızla öneririz. 

Caht Tutum 
Balıkesir 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

• 

t dr i s Gürpınar 
İMuğla 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Yılmaz Önen 
İzmir 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine 
göre okutup, işlem yapacağım: 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve •arkadaşla
rının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sayılı İçtüzük Tekliflinin 

21 inci maddesinin metinden çıkarılarak, Danışma 
Kurulunun kaldırılmasını ve Danışma Kurulundan 
bahseden veya ona atıflar yapan maddelerde de 'bu 
doğrultuda gerekli değişikliklerin yapılmasını saygı
larımızla öneririz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Sebebine gelince. Bu, bir ihtiyaçtan doğmadır. 
Çok daha evvelce Danışma Kurulu diye bir kurul 
yoktu; dana evvelki İçtüzüğümüzde de var, Müsaa
de ederseniz, o içtüzüğün... 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — 1973 İçtüzüğün
de mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. Daha evvelki 
İçtüzükte de hükme bağlanmıştır. 

Şimdi burada, Danışma Kurulunun (işlemesinden 
bazı mahzurlar doğduğu iddia ediliyor. Bu mahzur
ların, Başkanlığa mı, yani Başkanlık Divanına mı, 
yoksa muhalefet gruplarına mı ait olduğunun burada 
tetkikine imkân yok; ama böyle bir kurulun mev
cudiyetine lüzum görülmüş ve böyle bir kurum ge
tirilmişti r. 

Arkadaşlar, bugün şu toplantımız, özel gündem 
olarak tespit edilen şu toplantımız, Danışma Kuru
lunda tespit edilmiştir ve bunda bir ihtilaf da çık
mamıştır; burada ittifak hâsıl olmuştur ve toplantı
yı yapıyoruz. Demek ki, Danışma Kurulunun bir 
fonksiyonu var. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Danışma Kuru
lu olmasaydı da anlaşırdık biz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Danışma Kurulu 
olmasaydı, bu olur muydu, olmaz mıydı; o ayrı bir 
münakaşa mevzuu olurdu efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olurdu, olurdu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Tamam efendim; oylarınızla belli edeceksiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başkanın takdirine 
bağlı olurdu; Başkan da muaheze edilirdi. Binaen
aleyh, bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 
Önerge sahibi Sayın Palaoğlu önergesi üzerinde 

konuşacaklar. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, çok kısa olarak buradan arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Efendim, o usulümüz soru şeklinde 
oluyor; lütfen kürsüden konuşunuz. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa Komis
yonunun Sayın Başkanı, «Daha evvelki İçtüzükte de 
Danışma Kurulu var idi» buyurdular. Yapmaya ça
lıştığımız içtüzük, geleceğin içtüzüğüdür. Bugünün 
içtüzüğü, yani yaşayan İçtüzük, 1973 yılında kabul 
edilmiştir ve Danışma Kurulu onda vardır. Daha ev
velki içtüzük, 1927 - 1973 yılları arasında yaşamış 
olan içtüzüktür ve o içtüzükte, «Danışma Kurulu» 
diye bir şey yoktur. Yani, daha evvelki içtüzükte Da
nışma Kurulu yoktu ve işler pekâlâ yürüyordu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 
Efendim, önergeye komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 

arkadaşlarının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 21 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanının Başkanlığında siyasî parti grup başkan-
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lan veya vekillerinden birisi veya onların yazılı ola
rak görevlendirdiği birer milletvekili ile siyasî parti 
grubu olmayan milletvekillerinin aralarında seçtikle
ri ve yazılı olarak bildirdikleri bir milletvekilinden 
kurulur. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Çünkü bununla ilgili olarak Anayasanın 95 inci 
maddesinin ikinci fıkrası şöyle demektedir : «İçtü
zük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bü
tün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını 
sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti grupları, 
en az yirmi üyeden meydana gelir.» 

Şimdi, Anayasamız yalnızca siyasî parti grupla
rı üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki or
ganlara katılabilmesini esas alıyor; bağımsızlarla il
gili böyle bir kayıt yok. 

Binaenaleyh, bu, Anayasaya aykırı bir teklif olur, 
o nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Buyururi Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce ko
nuşan değerli arkadaşım Sayın Bozkurt, konuyu çok 
güzel dile getirdiler ye 67 - 68 inci maddeleri gayet 
açık bir şekilde bizlere belirtmeye çalıştılar. 

izin verirseniz, ben de, Anayasamızın 80 inci 
maddesini okumak istiyorum. Anayasamızın 80 inci 
maddesi şöyle : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri de
ğil, bütün milleti temsil ederler.» 

Benim bu maddeden anladığım, şu sıralarda otu
ran her bir milletvekilinin Türk milletini temsil et
mekte olduğudur. Böyle olunca, Sayın Bozkurt'un 
açıkladığı gibi, Danışma Kuruluna bağımsızlardan 
bir üyenin girmesi, aslında siyasî parti gruplarının 
görevlerini, isteklerini engelleyici bir durum yarat
maz; aksine, diyalogu ve dengeyi sağlayıcı bir un
sur da oluşturur. Bu bakımdan, dengeyi oluşturur ve 
teraziyi, ne iktidar kefesine, ne de muhalefet kefesi
ne ağırlık verecek şekilde oynatmaz. Bu konuda di
yalog unsuru olabilir; birincisi bu. 

ikincisi; Danışma Kurulunun oluşumuna baka
lım : Siyasî parti gruplarına bağlı milletvekillerinin 
sayısına bağlı değil; sadece grup başkanları veya 
grup başkanvekilleri katılıyor, yani her siyasî parti 
bir kişi ile temsil ediliyor. Demek ki, orada da önem-
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li olan, siyasî partinin görüşüdür, oran değildir. 
Bir konuyu, bir örneği özellikle, dikkatlerinize 

sunmak istiyorum. Bu yılki bütçe tartışmalarında bu 
ortaya çıktı ve bütçe tartışmalarıyla ilgili Danışma 
Kurulunun aldığı karar, bu yıl bağımsızların tama
men aleyhine oldu. Bakınız, - Sayın Artukarslan bu
rada ise gayet iyi hatırlayacaklar, çünkü aynı çileyi 
birlikte çektik - 20 dakika söz alabilmek için gece 
yarısı, sabahlara kadar, sıraya girmek amacıyla 16 
saat bekledik. Halbuki, Anayasanın 80 inci maddesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, milletin 
vekili olduğunu vurguluyor. Biz, bütçe konusunda 
fikirlerimizi açıklayabilmek için, 20 dakika konuşa
bilmek için 16 saat beklemek durumunda kaldık. 
Bilmiyorum; bu, hakkaniyet ölçüleriyle, millî irade 
ölçüleriyle bağdaşıyor mu? 

Bizim istediğimiz, sadece bizlere has bir şey 
değil. Yarın belki sizlerin içinizden pek çoğu da ba
ğımsız olabilir. Herhangi bir kararı verirken - çok de
ğerli bir ANAP milletvekilinin tümü üzerinde yap
tığı konuşmada tamamiyle tasvip ettiğim bir görüşünü 
tekrarlamak istiyorum - bu İçtüzüğü çıkarırken, bu
gün iktidar veya muhalefet olduğumuza göre değil; 
ama gelecekte Türkiye Büyük Millet Meclisi en sağ
lıklı bir şekilde nasıl çalışabilir; o anlayış içinde me
selelere bakmamız gerekiyor. Bu açıdan - Sayın Boz
kurt'un önerisine de katılıyorum - önergemizi eğer 
tasvip ederseniz memnun olurum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Efendim, komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 21 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanının başkanlığında siyasî parti grup başkan
ları veya vekillerinden birisi veya onların yazılı ola
rak görevlendirdiği ve sayıları 20'yi aşması halinde 
bağımsızlarca seçilecek birer milletvekilinden kurulur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı-
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yoruz. Biraz evvel reddedilen önergenin aynıdır; ba
ğımsızların da katılmasını öngörüyor; bu itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge sahibi arkadaşımız söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Ko
misyon Başkanının görüşüne cevap arz etmek ama
cıyla huzurunuzdayım. 

Sayın Komisyon Başkanı, bizim önergemizin Ana
yasaya aykırı olduğu iddiasındadır ve iddiasına daya
nak olarak da Anayasamızın 95 inci maddesinin ikin
ci fıkrasını ileri sürmektedir. Aynen arz ediyorum : 
«İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin 
bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını 
sağlayacak yolda düzenlenir.» 

Bu doğrudur; ama Sayın Komisyon Başkanının 
murat ettiği, ifade ettiği anlamda değil. Meclisin 
faaliyetleri, siyasî parti gruplarının katılmasını gerek
tirdiği ahvalde, o siyasî partilerin katılım biçimini 
tespit amacıyla bu madde konulmuştur. Aksi halde, 
Meclisin bütün faaliyetlerini siyasî partileri baz, kri
ter, esas almak suretiyle tespit etmek gibi, son dere
ce yanlış ve benim kanıma göre Anayasaya aykırı bir 
durumu kabul etmiş oluyorsunuz. 

Bizim Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin faaliyetleri için baz olarak, kriter olarak, si
yasî parti gruplarını, münhasıran siyasî parti grup
larını almamaktadır. İnceleyiniz; pek çok maddesin
de, üye sayıları dahi, teker teker tasrih edilmek su
retiyle pek çok hüküm sevk etmiştir. Mesela, fevka
lade toplantıya çağrı için belli sayıda milletvekilinin 
imzası öngörülmektedir. 

öbür taraftan, biraz evvel huzurda yapmış oldu
ğum konuşmada arz ettiğim gibi, örneğin, bağımsız 
bir üye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, kendisi bağımsızları temsil et
mek üzere görev yapabilmektedir; bu aynıyla KİT 
Komisyonu için söz konusudur, bu aynıyla dışarıya 
gidecek, uluslararası toplantılara katılacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsil heyetinin teşekkülü iti
bariyle böyledir. 

Binaenaleyh, «Bütün faaliyetleri, siyasî parti grup
larının sahip oldukları üye sayısı esas alınarak dü
zenlenir» şeklindeki hükmü, Sayın Komisyon Başka
nının ifade ettiği ve belki ifadenin de ötesinde mu
rat ettiği anlamda yorumlamaya imkân bulunmamak
tadır. 
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Önergemiz Anayasaya uygun bir önergedir ve Sa
yın Komisyon Başkanı bilmelidir ki, onun mensup 
olduğu siyasî parti grubu kadar, bağımsız milletve
killerinin de, teker teker milletvekilliği görevini ifa 
etmeye hakları vardır. 

Bir de, pratik bir başka durumu arz edeyim : Ta
savvur buyurunuz ki, yarın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üye tamsayısının yarısından fazlası bağım
sızlardan teşekkül etmektedir; aksini iddia edebilir 
misiniz, aksi olmaz diyebilir misiniz? O zaman, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerini kiminle 
yürüteceksiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, 
mutlaka seçldiği siyasî parti içerisinde kalmak mec
buriyetinde midir; böyle bir mecburyet mi öngörmek 
lazım? 

Değerli arkadaşlarım, önergemiz Anayasaya ay
kırı değil; fakat Sayın Komisyon Başkanının yoru
muna aykırıdır. Kabulünü saygıyla arz ediyorum 
efendim. (DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Efendim, önergeye komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının 
önergesi. • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzük Teklifinin 21 inci maddesinin son fıkrasına 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ancak, Genel Kurulun oylaması sonucu görüşül
mesine karar verilen teklifin incelenmesi, grupların 
görüş birliğinde olmamaları durumunda, bu kararın 
verilmesinden sonra en az 12 saat geçmeden görüşü
lemez. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz; sebebi şu : Burada Danışma Kurulunun ka
rarı - müspet veya menfî, ne olursa olsun - Yüce 
Meclisçe kabul edildikten sonra,, artık bunun 12 saat, 
24 saat tehir edilmesi gibi bir husus mevzubahis ola
maz; buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim, 
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21 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Komisyonlar 

Komisyonların adlan 
MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

komisyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu; 
2. Adalet Komisyonu; 
3. Millî Savunma Komisyonu; 
4. İçişleri Komisyonu; 
5. Dışişleri Komisyonu; 
6. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko

misyonu; 
7. Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko

misyonu; 
8. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu; 
9. Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu; 

10. Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu; 
11. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

İnceleme Komisyonu; 
12. Plan ve Bütçe Komisyonu; 
13. Dilekçe Komisyonu; 
14. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu. 

IBAŞKAN — Grubu adına, Sayın Mustafa Kemal 
Pailaoğlu,, 

Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Şahsım adına söz 

istiyorurn, 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ural... 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA-
LAOGLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killileri; Türkiye Büyük Millet Meçisin in komisyon
ları, İçtüzük hukukları içimde değişik şekillerde dü
zenlenmiştir. Bazen Meclis fonksiyonları ve faali
yetlerime paralel komisyonlar, bazan, hükümet fonk-
siyonlaırına paralel komisyonHar olarak, ayrı ayrı ka
tegoriler halinde de düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
için • deştiklerimizi ve düşüncelerimizi şü sıra içinde 
sunmak işitiyorum. 

1973 İçtüzüğüne kadar var olan «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kitaplığı Komlisyonunun» kurulmasını 
ve yeniden yaşama getirilmesini temenni ettiğimizi, 
faydalı ve isabetli gördüğümüzü söylemek isterim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, «Türküye 'Büyük Mil
let Meclisi Kütüphane Encümenini» 1921 yılında kur

du ve 1973 yılına kadar «Kitaplık Komisyonu» var 
oûdu, çalıştı, faydalı oldu. Hiçbir siyasal sakıncası gö
rülmedi ve 'ben, o zaman tabiî olarak, karma olan o 
komisyonlarda da çalışmış biır arkadaşınızım. 1973 İç
tüzüğünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Komisyonunu niçin ve hangi düşünce ile kaldırdığını 
"oilmiyoruım, 

Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanı, «Yürür
lükte olan İçtüzükte de böyle» diyecekse ve bunu bu 
şekilde savunacaksa, yürürlükte olan 1973 İçtüzüğün
de, yarım asır yaşamış dlan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplığı Komisyonunun niçin kaldırıldığını 
açıklar ve bizi aydınlatırsa seviniriz. 

Sayın milletvekilleri, ıbu sıralama içinde, 'bu sis
tematik içinde turizm fonksiyonunun isabetli bir yer
de olmadığına da işaret etmek işitiyorum. 

'Burada «Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm» 
olaıralk zikredilmiştir. Turizm sektörünün bayındırlık
la, imarla ve ulaştırma ile ilgisi açıktır; ama doğru
dan değildir. Bir sektör olarak turizmin doğrudan il
gisi, sanayi iledir, ticaret iledir. Turizmin kendisi bir 
endeüstridir ve bir ticaret konusudur, Bu nedenle, bu 
sistematik liçinde yerinin değişmesinin daha anlamlı 
ve faydalı olacağını zannediyorum. 

Bir 'başka tonu : Teklif metni «Sağlık ve Sosyaıl 
İşler Komisyonu» diyor. Buradaki affedilmez dil ha-
tasıbir yana, «Sosyal İşler Komisyonu...» 

Sayın milletvekilleri, sosyal işler nedir; ne de
lmektir sosyal iş? Sosyal iş, toplumsal iş demektir. 
Bir cenaze töreni de, bir nişan cemiyeti ide, bir düğün 
de sosyal bir iştir. Yaptığımız iş de siyasal ve sos
yali ıbir iştir. Demek ki metnin amacı, toplumsal de
ğil, toplumsal yardım, sosyal güvenlik, sosyal yar
dımdır. Anlaşılan, bunu amaçlamış; fakat ifade ede
memiş. «Sosyal işler» deyince, bunun içine her şey 
girer; bütün toplumsal işler ve faaliyetler girer. Pe
ki 'bunu söylemiş; ama Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bir bakanlığı olan Çalışma Bakanlığının fonk
siyonunu unutmuş, sosyal güvenlik fonksiyonunu unut
muş. Bu sistematik içinde çalışma ve sosyal güven
lik fonksiyonu yok; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ko
misyonu yok; «Sosyal güvenliği, işte bu sosyal işler
le anlatmaya çalıştım» dese 'bile. Peki, çalışma hayatı 
nerede? Onun komisyonu nerede?. 

Sayın milletvekilleri, çok merak ediyorum, 'acaba 
Çalışma Komisyonunun 'bulunmayışı, bu öneride bu
lunmayışı, hadi sosyal güvenliği sosyal işler diye an
lamaya çalışsak ve varsaysak bile, Çalışma Komis
yonunun 'bulunmayışı, »acaba »bir dikkatsizlik mi, blir ' 
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unutma mı, yoksa, bu dönemin çalışma hayatına ba-
ıkuş tarzının, bu vesile d)le de, ifadesi midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Grup adına, Sayın Osman Bahadır, 'buyurun efen

dim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayım Başkan, değenli milletvekilleri; 
sözlerime başlaımadan evvel hepinizi saygı tiıie selam
larım. Görüş üllmeikıte olan 22 nci maddede, biz faiır 
eksiklik gördük ve bunun düzeltilmesi için önorgemıi-
zi Başikarilığa sunmuş'butlunuyoTUZ. 

BüÜyorsunuz, siyasî iktidarlar değişince, bakanlık-
laırın sayıları da değişiyor yahut da değişme ihtiyacı 
duyUl'uyoır. Tüzükte, bugünkü hükümet teşkiline göre 
(komisyonlar sayılmış, tadat edilmiştir. Şimdi, yeni bir 
iktidar değişikliği halinde, yeni hükümetlerim bafcam-
iıfcları değiştirmesi -arttırması veya çoğalltm'ası- malin
de, (komisyonların adedi de, ismi ide değişecek olabi
lir. Bu durumda, tüzük değişikliğime başvurmak ge
rekir. Omun liçin, biz, bu katı hükmü yumuşatmak, 
bir esneklik getirmek üzere, 22 nci maddenin ısonuna 
şöyle bir fıkra eklemek 'istiyoruz; müsaade ederse
niz okuyayım : «.Ancak, hükümetim bakanlıkları ter
tip ve tanzimline göre, bu ikomisyonların isimlileri de
ğiştirilebilir ve adetleri artırılabilir, azaltılabilir, ço
ğaltılabilir.» 

Bu ibtiiyacı, bugünkü hükümet de 'duymuş olabi
lir. O zaman tüzük değişikliğine mi başvuracak? Bu 
imaıddieye esneklik getirmek listiyoruz ve gerekçemizde 
şunu söylüyoruz : «Bir gün, bakanlık adlarınım ve sa
yışımın değişmesi halinde, Meclis kom'isyonlarımım isim 
ve 'adetlerimin, İçtüzük değişikliğine gerek görülme
den düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bu fıkranın 
eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.» 

Tabiatıyla biz, ıbu İçtüzüğün daha kalıcı hüküm
ler taşıması ve sık sık değiştirilmesine gerek kalma
ması liçin, bu maddeyi inceleyerek, maddeye bu es
nekliği getirmiş bulunuyoruz. Keyfiyeti takdirlerinize 
sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bahadır. 
Şahsı adına Sayın ibrahim Urall; buyurun efen

dim. 
(İBRAHİM URAL (Manfbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 22 nci mad
dede, benim kanaatime göre bir eksiklik var. Bu da, 
hemen hemen bütün Batı Avrupa ülkelerimde ve özel
likle îskendinav ülkelerimde olan bir müessesenin 
eksikliğidir. Bu maddeye «Güvenlik Komisyonu» 
adı altında bir komisyonum da ilave edilmesi lâzım. 

Bumun sebebi şudur: Biliyorsunuz, Türkiye'de, 
zaman zaman yaygım işkence iddiaları, cezaevleriyle 
ilgili bazı iddialar oluyor ye Meclis bunun için za
man zaman tepUıanarak, belli partilerden belli sayıda 
milletvekilinden oluşan gruplarla bunların kontrolü
nü yapmaktadır. Oysa, ıbu güvenlik komisyonu ku
rulduğu takdirde, otömaltJikman bu işleri bu komis
yon yapar. 

(Bu komisyonun görevi şudur: Diğer komisyon
lar gitbi, belli sayıda milletvekilimden oluşur. Elbet
te partilerin kuvvet oranına göre temsil edilir ve bu 
şiddet ve işkence iddialarının yaygın olduğu devir
lerde bumlarıı tahkik eder. Burnum iki faydası vardır: 
Evvela, bu idıdiaiların üzerine gitmek suretiyle teker-
rurlünü önler, ikinci bir önem/li konu da, zaman za
man Meclisle getirildiği halde, araştırma ve soruştur
ma önergelerinin kalbui edilmemesi nedeniyle Mec
lîsin dışında kallan bu kabil olayların, bu komis
yon marifetiyle kontrolünü sağlamaktır. Bir diğer 
faydası da, güvenllÜk güçlerinin yıpratmasını önleme
ye matuftur. Çünkü, her önüne gelen bu kabil bir 
iddiayı Meclisle getirebilir ve Meclis de bunu pek
âlâ soruışiturafbiMr. 

Yalnız, bu komisyonun, diğer komisyonlardan 
bir farkı var, o da şudur: Diğer kömlisyonlar kemdi-
ısine havale edilen işleri (kanun teklif ve tasarıları
nı) inceler, karara bağlar ve Meclise sunar. Bunum 
böyle bir fonksiyonu yok; demin söylediğim gibi, 
yalnız bu kabil iddiaları cezaevlerinde - ye yaygın 
olmak kayıt ve şartıyla - işkence iddialarını kovuş
turmakla görevlidir. Böyle bir komisyonun kabulü
nü saygıyla arz ediyorum. 

Sayigıilar sunuyorum. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Önergeler vardır, geliş sırasına göre pku/tuyorum 

efendim: 
Türküye Büyük Millet Medlisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 
IBüylük Mİlet Mecfei İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 22'min 11 no'lu bendinde yazılı olan, «Türkiye 
Büyük MiıHet MeclM Hesaplarını İnceAeme Komis
yonu» nun madde bentlerinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi NaHbantoğlu Ruşan Işın ' 

Erzurum Sivas 
Hüseyin Avni Sağesen Veysel Varol 

Ordu Erzurum 
Halis (Soylu 

Kars 
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Gerekçe : Madde metni gereğince bir Plan ve 
Bütçe Komisyonu vardır. Bu komisyon, koskoca 
Türkiye Cuımlhuı%etinin ve onun hükümetlerinin 
her türllıü hesaplarını incelemektedir. Bu Komisyon, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarını da ince
leyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplan 
neden bu komisyondan dışlanıyor ve haltita bu hesap
lar neden Meclis Genel Kurulundan ve milletive-
kİIlerirM'en dıışlanıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının markam olarak, kendisine milletıvekil-
ılerinin saygınlığı olmakla beraber, hesaplarda ve sarı
landa yine mllletlvekliılılerinden ibaret olan Danışma 
Kurulu ve Hesaplarım inceleme Komisyon üyeleri
nin yanılgıları olasıdır. İşte bu yanılgı olasılığını or-
taldan kaldırmak için, hesapların daha teknik ve 
kapsamlı olan Bütçe ve Plan Komisyonundan ve 
Meclis yüce kurulundan geçmesi gerekir kanısında
yım. 

Arz ederim 

BAŞKAN — Sayın Nalbanioğlu, bu önergeleri 
şahsınız adına veremiyorsunuz; Onun için, yazar
ken dikkat buyurun lütfen. 

etLMIt N A I J B A N T O Ö L U (Erzurum) — Te
şekkür öderim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun efenklim. 

Türküye Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin «Ko
misyon adları» kısmı altında düzenlenen madde 22' 
nin, aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, bu düzenle
me içinde «Dilekçe Komisyonu» adının «Halkla 
İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu» şeklinde ve ayrıca 
«'Millî Eğitim Külür Gençlik ve Spor Komisyonu» 
adının «Millî Eği'iJim Gençlik Spor ve Kültür Tu
rizm Komisyonu» ve «Bayındırlık İmar Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu» nun da «Bayındırlık İmar 
Uiaşjtırma Komisyonu» şekline getirmeyi, kültür ve 
turizm işlerinin, Millî Eğitim Kültür ve Gençlik 
Spor Komisyonu işleri çerçevesine almayı ve bu de
ğişikliği arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalibantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum1 Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ordu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

«Meclis Komisyonlarının Adları 
MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

komisyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu; 
2. Plan ve Bütçe Komisyonu; 
3. Adalet Komisyonu : 
4. Millî Savunma Komisyonu: 
5. İçişleri Komisyonu: 
6. Dışişleri Komisyonu: 
7. Millî Eğitim Gençlik ve Spor ve Kültür ve 

Turizm Komisyonu: 
8. Bayındırlık İmar Ulaştırma Komisyonu : 
9. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu : 
10. Tarım Orman ve Köyişlerl Komisyonu : 
11. Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu: 
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

İnceleme Komisyonu : 
13. Halikla İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu : 
14. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu.» 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Medlisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet .Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin «Ko
misyon Adları» kısmında, madde 22'nin, aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

iHilımi Naillbaritoğlu Ömer Necati Gengiz 
Erzurum İstanbul 

Hayrettin Ozansoy Hüseyin Aydemir 
Diyarfbakırı İzmir 

Melhmet Azizoğlu 
Bursaı 

«Türkiye Büyük Millet M'eclıisi Komisyonları» 
(Madde 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ko

misyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu; 
2. Bütçe Komisyonu;' 
3. Adalet Komisyonu; 
4. (Millî Salvunma Komisyonu; 
5. İçişleri Komisyonu; 
6. Dışişleri Komlisyonu;' 
7. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik Spor Komis

yonu; 
8. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komis

yonu; 
9. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu; 

' 10. Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu; 
11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Teknoloji Komis

yonu; 
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12. Haltla İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu; 
13. IKamu İktisadî Teşebbüsler Komisyonu; 
14. Türkiye Büyük Mffiet Meclisi Hesaplarını 

inceleme ön Komisyonu. 
Gerekçe ? 
il. Plan ve Bütçe Komisyonunun Anayasada 

adı sadece Bütçe Komisyonu olduğundan bu şekilde 
alrmmıış ve ayrıca komisyonun önemi nedeniyle Ana
yasa Komisyonundan sonra ikinci sıraya alınmıştır. 

<2. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı işleri 
için hiçbir komisyon muhatap gösterilmediğinden 
11 inci maddede «'Sanayi ve Teknolioji ve Ticaret 
Komisyonunun» aldı değiştirilerek «Sanayi, Ticaret, 
Enerji ve Teknoloji Komisyonu» şeklinde yazılmış-
'tır. 

3. Dilekçe Komisyonuna açıklık vermek için 
«Halikla İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu» ismi veril
mesi uygun bulunmuştur. Zira, halktan gelen dilek 
ve şilkâydtleri 'inceleyen ve bir ön karar oluşlturan 
Ibir komisyondur. 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporları, sadece Türkiye Bü
yük Millet Meolisi Genel Kuruluna bilgi olarak su
nuluyor ve .sanki Genel Kurulun onayından geçmiş 
sayılıyor. Bunu önlemek için, incelemenin sadece 
ön çakışıma olduğunu belirtmek için «ön» sözcüğü 
eklenerek ön komisyon olduğu belirtilmiştir. Tabia-
'tıyla, kesin inceleme Bütçe Komisyonunda yapılır, 
sonra Genel Kurula gelip müzakere edilir, onay
lanması gerekir. 

Tüm bakanlık bütçeleri, yani hüfcüimelt tasarruf
ları Bü'tçe Komisyonunda incelenmek suretiyle, geç
miş yıllar veya gelecek yıl bütçesi, gerek Bütçe Ko
misyonunun, gerekse Genel Kurulun inceleme ve 
onayından geçiyor da Türkiye Büyük Millet Meolisi 
bütçesi neden hem Bültçe Komisyonunda ve Genel 
Kurulda incelemeden ve onaylanmadan geçiyor? 

Bu değişiklik bu nedenle yapılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meolisi Başkanlığına 

İçtüzük tdfcli'finin 22 ndi maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarıımıızlk öneririz. 

Oalhit Tultum tdriıs Gürpınar 
Balıkesir Muğla 

Ali Rıza Akaydın Mu'sMa Kemal Palaıoğlu 
Çorum ISİvas 

Yılmaz önen Mehmet Seyfi 'Oktay 
lizmir Ankara! 

Halil İbrahim Sabin 
(Denizli 

Komisyon Adları : 

MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Komisyonları şunlardır : 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonu ; 

2. Millî Savunma Komisyonu; 

3. İçişleri Komisyonu; 

4. Dışişleri Komisyonu; 

5. Millî Eğitim Külttür Gençlik ve Spor Ko
misyonu; 

6.. Bayındırlık imar ve Ulaştırma Komisyonu; 

7. Sağlık Komisyonu; 

'8, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu; 

9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu; 

10. Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonu; -

l'l. Bütçe Komisyonu; 

12. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 

13. Dilekçe Komisyonu; 

14. Sayış/tay (Komisyonu; 

15. Türkiye Büyük Millet Mecfoi Kitaplığı Ko
misyonu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı içtüzük Tek
lifinin 22 nci maddesinin, komisyon adlarının kısal
tılmasına ve görev kapsamlarının parantez içinde 
belirtilmesine imkân vermek üzere komisyona iade 
edilmesini arz ve tekl'if ederiz. 

Oalhit Tuıtum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Halil Nüzlhet Goral 
Aydın 

Veoihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Hüseyin Avni Güler 
ttstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Kaidir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet !Seyfi Oktay 
Ankaraı 

• Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tek

lifinin, 22 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı bent
lerinde yer alan Adalet ve Anayasa komiısyonları-
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ıım birleştirilerek «Anayasa Adalet Komisyonu» sek
line getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

. Mehmet Kara 
Trabzon 

Kakfk Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Avni Güler 
(İstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil NiMıet Goral 
Aydın 

Veoihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Seytfi Oktay 
Ankara 

(Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmdkbe olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tekli

fimin 22 nci maddesinin 12 nci bendinde yer alan 
«Plan ve Bütçe Komisyonu» adının, Anayasaya uy
gun olarak «Bütçe Komisyonu» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
(Balıkesir 

Mehmet Kara' 
Trabzon 

Kaidür Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Veoilhi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurallıda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 
22 nci malddesine son bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Battadır 
Tralbzon 

Ati Mazhar Haznedar 
Ordu 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Murat Sokmenoğlu 
Hatay 

ümit Canuyar 
Manisa 

Maldde 22. — (Son fıkra) Ancak hükümetin ba
kanlıkları tertip ve tanzimine göre bu komisyonla
rın isimleri değişitirildbilİr ve adetleri azaltılabilir, 
çoğaltılabilir. 

ıGerekÇe : Bir gün, bakanlık adlarının ve sayı
sının değişmesi halinide, Meclis komisyonlarının 
isim ve adetlerinin İçtüzük değişikliğine göre gerek 
©örülmeden düzenlenmesini sağlamak amacıyla bu 
fıkranın dklennıesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçltüzük Tek

lifinin 22 nci maddecinin 11 inci bendinde yer allan 
Türkiye Büyük Millet Medlisi Hesaplarım İnceleme 
Komıilsyonunun (metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Avni Güler 
Manbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
tzmiu 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet- Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tekli

finin 22 nci m^ddesiridie yer alan komisyonlara «Gü
venlik İşleri Komisyonu» adı ile bir komisyon eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ubrahim Urat 
'İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergelerin derece
lerine göre işleme başlıyoruz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi. 

Türküye Büyük Millet Medlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tekli

finin 22 nci maddesinin komisyon adlarının kısal
tılmasına ve görev kapsamlarının parantez içinde 
belirtilmesine imkân vermek üzere komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Gerek görmüyoruz 
efendim. Burada önergeleri cevaplarız, 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerimden?.. 
Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

dikkat ettiyseniz, en çok önerge verilen maddeler-
den biiır 'tanesi bu 22 nci madde. 22 nci madde ko
misyonları tadat ©diyor; tek ıtök tespit ediyor. 

Bu maddede, sanıyoruım şu görüşlerin telif edil
mesi lazım : 

1. Komisyon adedi 14 mü, yoksa 16 mı olacak? 
2. Komisyonların adları. 
Komisyonların adları uzun uzun söyileniyor. İl

ginçtir, Dahilî Nizamname ne kadar pratik, Eski ni
zamname; telk 'bir lisim söylüyor, parantez açıyor, o 
komisyonun göreviler'ini gösteren bazı :iıbaıreı!er yapı
yor ve parantezi kapatıyor. Diyelim, «sağlık işleri» de
mişse, onun karşısında çok net ise bir açıklama yok; 
ama diyd'im «Bayındırlık 'Komisyonu» demiş, ve onun 
içine «'bayındırlık» sözcüğünün fek hasıma karşıilaya-
ımiayacağı derscede h'ır kapsaım genişlemesi vermek 
istemişse, parantez içinde bazı sözcükıleırile belirliyor; 
'dolayısıyla komisyonlar tek isimle anılıyor. 

3. Bu komisyondarın son derece önemli faaliyet
leri, 'kapsamları bu tadatla ortaya çıkmıyor. Sanıyo
rum ki, 'bu kadar uzun lisim konmasının tek nedeni, 
Dahilî Nizatmnamenün yaptığını ortadan kaldırınca, 
ister istemez, Başkanlık havaüellerde tereddüde düşe-
bilıir; acaba o komisyona mı gidecek, 'bu komisyona 
mı? Çünkü kapsamları ıböli değil. Daha sonra, bu 
Ikomiısyonıların İslimlerine, -demin söylemiştim bir ör
nek vereyim;, Plan ve Bütçe Komisyonu diyor; biz, 
İçtüzükte böyle 'bir şiey demişiz. Oysa Anayasa «Büt
çe Komisyonu» diyor. Acaba Anayasanın bahsettiği 
Bütçe Komisyonu, bu bizim Plan ve Bütçe Korniş- -
yonu mu? Fevkalade tehlikeli 'bir şey de yapmış ola
cağız. Çünlkü bu is'imleri yeniden gözden geçirmek, 
komlisyonların 'adedini yeniden gözden geçirmek ve 
kapsamllıarını belirtecek bir redaksiyona tabi tutmak 
sanıyorum ki zorunlu. 

Çok sayıda da önerge var. Bence bunun en pra
tik yolu, eğer telif iisteniyorsa, komisyon ıburiu alır, 
son şeklini verir; hiç olmazsa hangi önergelerin dik
kate 'alındığını, hangilerinin dikkate 'alınmadığını bu 
vesileyle, redaksiyondan sonra öğrenmiş oluruz. 

Bu nedenlerle lillk öncelikli sorun olarak teklifi
miz, hu maddenin ikomisyona iade edilmesidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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Buyurun devam edin. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arikadaşıl'a-

rının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığuna 

İçtüzük Tekliifin'in 22 nci maddesinin aşağıdaki 
şüküde değiştiriılıme&inii saygılarımızla öneririz. 

Komisyon adları 

MADDE 22. — Türkiye Büyü!: Millet Meclisi 
komisyonları şunlardır : 

. 1. Anayasa ve Adalet Komlisıyo' M; 
2. Milî Savunma Komisyonu: 
3. İçişleri Komisyonu; 
4. Dışişleri Komisyonu; 
5. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko

misyonu; 
6. Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma Komisyonu; 
7. Sağlık Komisyonu; 
8. Tanım Orman ve Köy işleri Komisyonu; 
9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu; 

10. Sanayi, Ticaret ve Tur'izm Kornilsyonu; 
11. Bütçe Korniisyonu; 
12. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 
13. Dilekçe Komisyonu; 
14. Sayıştay Komisyonu; 
15. Türkiye Büyük Mıilllet Meclisi Kitaplığı Ko

rniisyonu. 

IBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
COiŞKUNOCLU (Ankara) — -Efendim-, katıtaıyo-
ruz; zlira dikkat huyurulursa, verilen önergelleırde ko
misyon sıralamaları Ihar önergede ayrı ayrı tespit ©dil-
miştir. Mljısal olarak söyleyeyim : Bir önergede ikin
ci sıraya Plan ve Bütçe Komisyonu gelmiiş, diğer 'bir 
önergede Millî Savunıma Komisyonu, diğer bir öner
gede başka 'bir ikoımisyon. Yani herkes kendi takdi
rime göre bir sıralama yapmış, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sıra önemli değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Onu da arz ede
ceğim. 

Bu sıralamayı ikoımiısyom tespit etmiş; Anayasa 
Komisyonunun önemlini belirterek hirinci sırayı al
mış, alfabetik sıraya göre tanzim etmiştir. 

İlkinc'isi; 'burada bir de Kitaplık Komisyonu var. 
Bu Kitaplık Komisyonu bir kanunla kalkmış, Daha 
evvelki çift meclis zamanında, biliyorsunuz karma 
komisyonla idare edliyordu. B'ilahara 2919 sayılı 
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Kanunla, yani Tüırlkiye Büyülk Millet Meolisi Genel l 
Sekreterliği Teşkilat Kanunuyla Kitaplık Komisyonu I 
kaldırılıyor; bir Kitaplık Müdürlüğü ışeikline getirili- I 
yor. Binaenaleyh, 'böyle bir komisyona lüzum olma- I 
dığı o zaman kararlaştırılıyor, kabul ediliyor. Nasıl I 
kolluk kuvvetleri Büyük Millet Meclisine bağlı ise, I 
Kitaplık Müdürlüğü de Büyük Millet Meclisine bağ- I 
lamyor. 

Bu itibarla bu önergeye de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 'arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. I 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu ve ar-

kadaşllarının önergesi : 
Türkiye, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte 'Olduğumuz 344 Sıra Sayılı Tüırlkiye 
Büyük Millet Meclisli İçtüzüğü Yasa Teklifinin «Ko- I 
mlisyon adları» kısmımda madde 22'riin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları 
MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

komisyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu; 
2. Bütçe Komisyonu; 
3. Adalet Komisyonu; 
4. Millî Savunma Komisyonu; 
5. İçişleri Komisyonu; 
6. Dışişleri Komisyonu; 
7. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komis

yonu; 
8. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komis

yonu; 
9. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu; 

10. Tarım Orman ve Köyİşleri Komisyonu; 
11. Sanayi, Tioart, Enerji, Teknoloji Komisyonu; 
12. Halkla . İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu; j 
13. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 
14. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını îi-

celeme ön Komisyonu. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon olarak katılı

yor musunuz efendim? I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) —Daha evvelki öner
geler mahiyetinde olduğu için katılmıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. i 
Önergeyi oylarınıza arzediyorum : Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... önerge reddedilrnliştör. 
Diğer önergeyi okutuyorum : I 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar- I 

kadaşlarının önergesi : | 
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Türkiye Büyük Millet Medıisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 

Büyük 'Miiet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklirunin «Ko
misyon adları» kısmı altında düzenlenen madde 22' 
nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, bu düzenleme 
içinde «Dilekçe Komisyonu» adının «Halkla İlişki
ler ve Dilekçe Komisyonu» şeklinde ve ayrıca, «Milî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu» adı
nın «Millî Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Turizm 
Komisyonu» ve «Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu» nun da, «Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma Komisyonu» şekline getirmeyi, kültür ve 
turizm İşlerini, «Millî Eğitim Kültür ve Gençlik Spor 
Komisyonu» işleri çerçevesine almayı ve 'bu değişik
liği arz ve teklif ederim. 

Meclis komisyonlarının adları 

MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları şunlardır : 

1. Anayasa Komisyonu; 
2. Plan ve Bütçe Komisyonu; 
3. Adalet Komisyonu; 
4. Milî Savunma Komisyonu; 
5. İçişleri Komisyonu; 
6. Dışişleri Komisyonu; 
7. Millî Eğitim, Gençlik Spor ve Kültür ve Tu

rizm Komisyonu; 
8. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Komisyonu; 
9. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu; 

10. Taırım Orman ve Köyişleri Komisyonu; 
11. Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu; 
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İn

celeme Komisyonu; 
13. Halkla İlişkiler ve Dilekçe Komisyonu; 
14. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katıllmıyoruz efen-, 
dim, 

BAŞKAN — Efendim, müsaademizle burada bir 
noktayı ifade edeceğim: 

Aynı şahıslar tarafından iki önerge veriliyor ve 
»bu ilki önergede ayrı ayrı sıralamalar yapılıyor. Şim
di bu vaziyet karşısında bu önergelerden birisi ka
bul edilirse -ikinci önerge değişik şekilde sıralan
dığına göre- bu fikirleri nasıl bağdaştıracağız, nasıl 
teDif edeceğiz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Onu arz edeceğim; 
imkânı yok efendlim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum 
efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Efendim, Cahit Tutum ve arkadaşlarıyla, Hilmi 
Nal'bantoğlu ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahi
yette olduğundan okutup birlikte işleme koyaca
ğım : 

Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum ve arkadaş
larının önergesi 

Tüırlkiye Büyük Millet Meoliisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tek

lifinin 22 nci m'addeslinin 11 inci bendinde yer alan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonunun metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğiu ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 22'nin 11 nolu bendinde yazılı olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunun madde bentlerinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergeler red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş

larının önergesi : 
Türkiye Büyük M'illpt Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tek
lifinin 22 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerin
de yer atlan Adalet ve Anayasa Komisyonlarının bir-
leşıtifriiletreik Anayasa Adalet 'Komisyonu şekline geti
rilmesini .arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon (katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara)) — Katılmıyoruz efen
dim. Zaten vazifeleri oldukça ağır ve saha itibariyle 
de ayrı olduğundan buna imkân yoktun 

BAŞKAN — Kaitılmıyorsunuz. 
Sayın Tutum, söz (istiyor musunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, öner

gem açıktır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla

rının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tekli
finin 22 nci maddesinin 12 nci bendinde yer alan 
«'Plan ve Bütçe Komisyonu» adının, Anayasaya uy
gun olarak «Bütçe Komisyonu» şeklimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, katılmıyo
ruz; zira, 3067 sayılı, Kalkınma Filanlarının Yürür
lüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkın
da Kanun Var. O kanunda «Bütçe Komisyonuna» hir-
ıtakım vazifeler verilmiş olup, bu isim de oradan gel
mektedir. «'Plan ve Bütçe Komisyonu» diye kanun
la verilmiş bir unvan. 

CAHİT TUTUM (BaMcesir) — Sayın Başkan, 
önergem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önergeniz üzerinde 
konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Değerli üyeler, 
Sayın Komisyon Başkanının dikkatinden kaçırdığı 
bir nokta var. 

Aslında, bahsettikleri kanun, kuşkusuz, 1982 Ana
yasasından öncedir ve 1961 Anayasasında da böyle 
bir ayrıntılı bir düzenleme yoktur. Tefsirde ve yorum
da güçlük çekilen yeni bir hüküm; ama yoruma elve
rişli değildir; yani, kanunda oluşu ne demek? Ana
yasada var; kanun atıf yapabilir; ama Anayasanın 
açık hükmü karşısında bir tereddüt doğabilir. Onun 
için bununüa ilgili kısmı okuyorum : «Bütçe tasarıları 
ve rapor, 40 üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda in
celenir» denilmektedir. 

Şimdi soruyorum, «Plan Bütçe Komisyonu» dedi
ğiniz, bu Büitçe Komisyonu mu? Bu konuda Anaya
sa açık; «Bütçe Komisyonu» diyor ve birkaç yerde 
de tekrarlıyor. Anayasa bu kadar sarih bir komisyon 
ismi vermeseydi, o zaman herhangi bir kanunda is
tediğiniz ismi koyardınız, o mümkündü. O komisyon 
mu, bu komisyon mu; bunu nasıl sordurursunuz? 
Gayet açıktır efendim; eğer o bahsettikleri, uzun va
deli planlarla ilgili meselelerin Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi bir zorunluluk ise ve onu belirtmek isti
yorlarsa, ister yasada dersiniz bunu, isterseniz içtü-
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züğe koyarsınız; ama herhalde atfınız Bütçe Komis
yonu olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu 

22 nci maddenin bitimine kadar müzakerelerin uza
tılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Muhterem Cahit 
Tutum Beyefendi bir noktada zühul buyurdular, de
diler ki, «o kanun daha evveldir, Anayasa daha son
ra.» Halbuki, Anayasa evvel, kanun daha sonra çık
mış; 3067 sayılı Kanun 1984 tarihli... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasa ne diyor
sa, o. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sonradan çıkan bu 
kanunla bu vazifeler verilmiş ve burada da sarahaten 
zikredilmiş, «Plan ve Bütçe Komisyonu şunları, şun
ları tetkik eder» diye. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. • 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum f Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve arkadaşları

nın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tek

lifinin 22 nci maddesinde yer alan komisyonlarla «Gü
venlik İşleri Komisyonu» adıyla bir komisyon eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 22 
nci maddesine son bir fıkra eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Madde 22. — (Son fıkra) — Ancak hükümetin 

bakanlıkları tertip ve tanzimine göre bu komisyonla
rın isimleri değiştirilebilir ve adetleri azaltılabilir, ço
ğaltılabilir.» 

ıBAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) —.Efendim, katılmı
yoruz; çünkü, komisyonlar, bakanlıkların görevlerine 
göre değil, bakanlıkların sahasına giren işlere göre 
tanzim edildiği için, bu önerge zaittir. # 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
içtüzük Teklifi ile ilgili müzakerelere, kaldığı yer

den devam edilecektir. 
Çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, gündemdeki konularla, 

521 sına sayı ile basılıp 27.1.1987 Salı günü dağıtılan 
ve aynı gün Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve 29.1.1987 
Perşembe gündemine girecek olan kanun tasarısını 
görüşmek için, 29 Ocak 1987 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

m n 

— 261. — 



T. B. M. M. B: 60 28 . 1 . 1987 0 : 1 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 

nun, yüksek rakımlı il ve ilçelerdeki Getir Vergisi 
mükelleflerine vergi indirimi uygulanmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Yüksek rakımlı di ve ilçelerimizde bulu
nan Gelir Vergisi mükellefleri olan esnaf, tüccar, sa
natkâr, memur, işçi, çiftçi vatandaşlarımızın Gelir 
Vergilerinden aşağıdaki şekilde bir vergi indirimi ya
pılamaz mı? 

a) 1 500 rakım üzerindeki yerlerde yaşayanların 
vergilerinden 500 bin lira düşülür. 

(Zira* bu gibi yerlerde yaşayanlar diğer yerlerde 
yaşayanlardan yılda hane başına 150 bin lira yakacak 
150 bin lira yiyecek, 150 bin lira giyecek parası faz
ladan sarf ederler.) 

!b) 1 000 ile 1 500 rakım arasındaki yerlerde 
yaşayanların vergilerinden 250 bin lira düşürülür. 

c) 500 ile 1 0CO rakım arasındaki yerlerde yaşa
yanların Gelir Vergilerinden 100 bin lira düşürülür. 

Not : Yüksek rakımlı yerlerde yaşayanların rakım 
nedeniyle biy o-organizma yıpranmaları da varsa da 
bu kale alınmayabilir. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 7.1.1987 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : Gvk/2/2121/1685 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.1.1987 tarih ve 
7/1502-7537/29870 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 3239 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinde, 
Bakanlar Kuruluna ücretlerin vergilendirilmesi ile il
gili özel indirim tutarlarını onbeş katına kadar artır
ma yetkisi verilmiş ve bu yetkinin yıllık programlar
da özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınma
da öncelikli yörelerde fiilen çalışanların ücretleri için 
farklı miktarlar tespit edilerek kullanılabileceği, belir
tilmiştir. 

Bu yetki, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan
ların ücretleri için özel indirimlin sekiz katına kadar 
artırılması suretiyle kullanılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununun yukarıda belirtilen hük
müne göre, Bakanlar Kurulunun söz konusu özel in
dirim tutarlarını coğrafî özelliklere göre tespit etmesi 
mümkün değildir. 

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunumuzda, vergilerin, 
mükelleflerin yaşadığı yerin coğrafî özelliklerine gö
re indirilmesini sağlayan bir hüküm ve Bakanlar Ku
ruluna tanınan bir yetki bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

60 İNCİ BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
î. — Meclis Araştırması önergesi (10/37) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELBR 

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 iddialarına ilişkin İçişleri 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) 

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

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

6. — İstanbul MMetveküi 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) 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

7. — 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) 

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

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaatoghı* 
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) 

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

11. — Sürt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
IKooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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

14. — 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 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli MilletvekiiH Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

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



17. — Kırklareli Milletvekili Erol Agagil'dn, YİB1- | 
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri 'Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan • 
Bayezit'in, Onur Işhanmda çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri MîMfetvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Safflih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin" Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

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

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

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

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

29. — 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 soru öner
gesi (6/879) 

30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili HaBil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi 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) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

34. — Gaziantep Milletvekilli FeyzullaJh Yıldı -
rır'm, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır MıîHetvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

37. — 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) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 



41. — 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) 

42. — Adana MffletveÜtilü Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi {6/899) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye 'gitmek isteyen bir grup va
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilme
diği iddiasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki 
tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/901) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençliık ve Spor (Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin İmamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/904) 

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 Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 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 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Saydı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3. — İçel 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 İpekböcekçi-
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. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmes/ine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Elk, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hî: 22.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




