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I. — GEÇEN fi 

TBİMM Genel Kurulu sapıt l5.GlOMe >a|çıldı. 
jDevÜet ©ajkaıu Hasan OelM Güzel, AıBD'nde 

ıbulliumain ©aişlbajkaın Turgult Özajl̂ a yaıpıiacalk (kalp 
laımelliyaltı; 

(Kırklareli Mffiletvdkilli Şükrü Babacan, kişisel hak 
ve özgürlükler; 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal Zonguldak taş
kömürü havzasında gerekli önlemler alınmadığı için 
meydana gelen kazalar ve ölen işçiler; 

KaJjteerf MliİdtVdkiiİ Mldhimet Ünıer de, Solsyal 
Sigioritalar Konumu, Dısjkapı Ha|stanesin!in bakıımisız-
lığı, 

Kjonularıtndja güMddm Idıişa 'birer konuşma lyaıp-
ttıtfajr. 

AlBD'ne güdecek ofan : 

iöaşlbajkaın Turgult Özialto Idiöniü'şünie Ikaldlaır BaşJba(-
IkanHığaı, Devlet ıBaifcamra ve iBaışIbafkaın Yardımcısı Hs-
(melt Kaya Erdemlin; 

fBayındıırlılk ivte flslkâınj Balkanı femalil Safej Giray' 
im dlönlülşlüirue Ikajdiaır Baıyınldırfllılk ve İskân Bakanlığına, 
Devlldt (Balkanı Mukaffa Tınaz TiltMtn; 

(Federal lAlmaıniyaj ıvıe İFıtalnlsia'ıya güdecek dlam Dış-
işjlerli IBalkaınp V'alhlilt Hafefloğhı'nun dönücüne kadar 
Dışişleri Ba|kian!ığına, Devlet Bakanı H'a&aftı Celâl' 
Güzelin; 

îVlakll'ilk etömeferffiniı uygun görüldüğüne ilişkin 
tbmhuirbaişkianlığı tezkereleri! ile, 

Giresun, MiMvdkliİ Turgut Sara Tirajll'nin Aldaı-
let Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulum IbillIgMme sunuldu. 

iAmlfcaira M!«tivdk'il Mehmet Seyffi Okltaly ve 35 
arkadaşınım, yabancılara; mülk kafasıyla; IMgiılıi kamum-
larıırij Amaiyalsıa; Miahlkemesiınlce 'ilpföaıl ©dlitoıösiiınie rağ-

UTANAK ÖZETİ 

men mülk satışlarına devam ederek ullusail çıkarları 
ive lAın'aiyajsaiyı M a l dtltÜkillerİ İddialsuyliaı ıBalkaınflar Ku
rulu üyeleri hakkında faiır gensoru açıfaaisına il'iışlkiın 
önergesi (111/3) olkunldu; gündeme 'ajlıınıp alınımaıyajoaı-
ğı (haiklkunldîafldi ömgörüşıme gününüm Danışıma) Kuru
lunda tespit edilip Genel! Kurulum onasyına suüiula;-
oağı foildiiırilldİ. 

(Koımlilstyomlarda aÇılk bulunan vfe DYP Grulbu-
naı ıdüşen üıyeliilkller üçünı yaıpiam ısieçllmller sonucunda;: 

lAldallet (Koimlilsıyoinu ü'yelliğine Tra|bzon MlilletVe-
k'ilıi Osımaın Bahadır, 

IMüllî Eğiltim KomiJsiyionu, tüydüğüme Giresun Mil
letvekilli 'Turgult Sera Tiralli; 

IDilekçe (Komisyonunda açılk bululnan, ve bağım
sızlara düşen bir üyeliğe de İzmir Milletvekili Hay-
rüüaih Olca, 

Seçildiler. 
Ytozgalt MiIdtJvdkİi Ma)h(ajt)t!iln| Tajfhıoğlu ve 9 ar

kadaşımın, mİffldtvek'illiı lojmanları inşaatımın kusurlu, 
kallMiz ve noksan yapıldığımla dair iddialarım, doğ
ruluk: derectelsfa'i tespit etmek amacıyla, (10/38) ve 

Ediiırme Millidtvekliİ Türkân Turgult Anlkam ve 10 
arlkajdaışııtnıın, liltihal'alt ve lilhraioait ilşlernierliı ve uygüüa-
majan 'tonuisunlda ^10/39)< 

iB'ürer Medlils araişitiirm'alsı açıUlmiafsına Üşlkin ömer-
gelerimjin öng'örüş'miellleıij lyaipıllldiı (vte 'Meclis latraişiturması 
açim^sı rteddeldiıMi. 

İlli Şulbaft 1987 Çarş^mlba günü saaJt 15.aOTe ıtöp-
lamllmalk üzerle büırtlleşiiıme ısıaalt 19.17'de islon veridli. 

Başkan 
Bastonvdkliıli 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Samsun 

İsmail Üğdül Süleyman Yağcıoğlu 

— 374 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya-
püiacak'tır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 
Yoklamaya katılamayan arkadaşlar, isimlerini ve 

seçim bölgelerini yazdıkları, imzalarını havi, burada 
bulunduklarını bildirir yazılı müracaatlarını göndersin
ler. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis

yonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi ile Doğru 
Yol Partisi Gruplarına düşen üyeliklere dair Başkan
lık tezkeresi (5/128) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tez
keresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun

da boş bulunan üyeliklere Anavatan Partisi Grup Baş
kanlığınca Yozgat Milletvekili Prof. Dr. Mükerrem 
Hiç ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığınca Bolü 
Milletvekili Sayın Turgut Yaşar Gülez aday olarak 
gösterilmişlerdir. 

Yas/ama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi Hakkında 378 sayılı Kanunun değişik 1 inci 
maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti 

Halk Meclisi Başkanının, TBMM Başkanını, refaka
tinde bir heyetle birlikte Arnavutluk'u ziyaret etmek 
üzere davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/129) 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Dilcikçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın mil
letvekillerinin, yarın (12 Şubat 1987 Perşembe günü) 
saat 14.0Ote, ikinci kattaki Dilekçe Komisyonu salo
nunda toplananaik; başkan, başkanvetoli, sözcü ve kâ
tip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN -r- Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının diğer tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti Halk Mec

lisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, 
refakatinde bir heyetle Arnavutluk'u ziyaret etmeye 
davet etmiştir. Bu davete icabet edilmesi Başkanlık 
Divanımızın uygun görüşleri ile Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

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

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — Yabancılara mülk satışıyla ilgili kanunların 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen mülk 
satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve Anaya
sayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergenin önğörüş-
me gün ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde okunmuş bulunan 
gensoru önergesinin görüşme gününe dair, Danışma 
Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza su
nacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Danışma Kurulu önerisi 
No. : 57 
Danışma Kurulunun 11.2.1987 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ana. P. Grubu SHP Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu M. Seyfi Oktay 
DYP Grubu DSP Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 
Ahmet Sarp Ömer Kuşhan 

Öneri: Genel Kurulun 1Ö.2.1987 tarihli 62 nci 
Birileşiminde okunmuş bulunan Ankara Miletveklilü 

Mehmet Seyfi Oktay ve 36 arkadaşının, Yabancılara 
Mülk Satışıyla Uğ'M Kanunların Anayasa Mahkeme
since iptal edilmesiine rağmen, mülk satışlarına de
vam ederek, ulusal çıkarları ve Anayasayı ihlal et
tikleri iddiasıyla Balkanlar Kurulu üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin; 
gündemin, «Özel gündemde yer alacak işler» kısmın
da yer alması, gündeme alınıp alınmaması konusun
daki gömmelerin, 17.2.1987 Salı günkü birleşimde 
yapılması, gruplar ve hükümet adına yapılacak ko
nuşmaların 30'ar dakika, önerge sahibinin konuşma 
süresinin 20 dakika olması önerilmliştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bay azı t, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyelin'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili 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) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısımına 
geçiyoruz. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Müte'rveklili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fendi Islimyel'in'in, Türkiye 
BÜyülk Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifinin görüşülmesine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komiisyon?... Yerindedir., 
Geçen birleşimde, lı6 ve 17 nci maddeler komis

yona geri veriilmiiş; 18, 19, 20, 21 ve 22 nci mad
deleri kabul edilmliş, 22 nci maddeden sonra gelmek 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayan
lar 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına ek
lidir. 

üzere, yeni bir madde eklenmesine dair önergenin 
müzakeresine geçilmişti. 

önergeyi, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tek-
lifinıin 22 nd maddesinden sonra aşağıdaki mad
denin ayrı bir madde olarak kabulünü arz ve tek
lif ederiz, 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Hail Nüzhet Öoraf 
Aydın 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Vecihii Ataklı 
Şanlıurfa 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara' 

Maddö: 40 üyeden kurulan Bütçe Komisyonunda, 
(iktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye ve
rilmek şartıyla, siyasî parti gruplarının ve bağımsız
ların oranlarına göre temsil edilmesi sağlanır. 

Başkanlık, uzun vadeli plan ve bu planla ilgili 
gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak Bütçe 
Komisyonuna havale eder. Kanun tasarı ve teklifleri 
Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum görmesi ha
linde de, eni son olarak bu komiisyonda havale olu
nur. 

Bütçe Komfeyonu, bütçe kanunu ve kesimhesap 
kanun tasarıları ile kamu harcama veya gelirlerinde 
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artış veya azalış gerektiren kanun tasan ve teklifle- I 
rini veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşı- I 
yan tasarı veya tekliflerin söz konusu maddelerimi I 
inceler. I 

Vergi ve resimlerle, vakıflar ve malî işlerle ilgili I 
kanun tasarı ve teklifleri de bu komisyonda incele- I 
nir. I 

IBAŞKAN — Yeni bir madde ilavesiyle ilgili öner- I 
geye komisyon katılıyor mu efendim? I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Müsaade ederse
niz kısaca açıklayayım: I 

Meclis komisyonlarının ne gibi işlere bakacağı I 
hakkında tüzük metnine bir kayıt koymadık. Bunu I 
gerekçeye bıraktık ve ittifakla komisyondan çıktı. I 
Gerekçede, her komisyonun ne gibi işlere bakacağı I 
tafsilatıyla yazılıdır, 

CAHt TTUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkanım 
hiç duyamıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Açık efendim, mikrofon açık. I 
Sayın Başkan biraz mikrofona yaklaşırsa me- I 

sele hiaMedilir efendim. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T, COŞKUNOÖLU (Ankara) — Peki efendim. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sesi herhalde çok 

zayıf. I 

BAŞKAN — Efendim, esas komisyon mikrofo- I 
nuna hitap ediniz. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖIJU (Ankara) — Efendim, biraz ev
vel arz ettim. Komisyonların ne gibi işlere bakaca- I 
ğt, çalışma tutum ve usulleri hakkındaki maddelere I 
bir hüküm koymadık, sebebi; gerekçeye bıraktık ve I 
komisyonda, -bu, ittifakla kabul edildi. Aksi takdir- I 
de uzun sayfalar işgal edecekti ve komisyon buna I 
lüzum görmedi. Sayın arkadaşlar ıgerekçeyi okumuş I 
olsalardı, bu önergeyi herhalde vermeyeceklerdi. I 

Ayrıca, Bütçe Komisyonunun görevlerini de bu- I 
rada sayıyorlar; fakat verilen önerge noksandır. I 
Çünkü, 'Bütçe Komisyonunun ne gibi işlere bakaca- I 
ğı hakkında, gerek komisyon gerekçesinde ve gerek- I 
se Anayasanın 161 ve müteakip maddelerinde geniş I 
bilgiler, kayıtlar ve usuller vardır. Ayrıca, 3067 sa- I 
yılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve I 
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunda da hü: I 
küm vardır. Biz, Bütçe Komisyonunun yapacağı va- I 
zifelerde bunlar nazarı itibara alınır diye buraya bun- I 
lan koymadık. Bu itübarla da önergeye katıiimıyo- I 
ruz. I 
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Ayrıca, arkadaşların vermiş oldukları bir önerge 
daha vardır, isterseniz onu da... 

BAŞKAN — Başka önerge yok Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — iki önerge var efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır; bu, yeni madde teklifi ile il-
giliiir efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T, COŞKUNOÖLU (Ankara) — Doğru, yeni madde... 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Gerekçesini arz ettim. 

IBAŞKAN — Sayın önerge sahibi... Sayın Tu
tum, söz istiyor musunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İstiyorum efen
dim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; burada sizlere sunduğumuz madde, 
aslında bir ihtiyacın sonucudur. Benim bu Meclis
teki tecrübem, ikide birde Plan ve Bütçe , Komis
yonuna havale konusunda sürekli ihtilaf çıktığı; ama 
bu ihtilafın, iktidar çoğunluğunun hukuk anlayışı 
nedeniyle, bir türlü çözüme bağlanamadığı yolunda
dır. Nedir bu ihtilaf? Diyelim ki, devlet personel 
kadrolarıyla ilgilî  Bir bakıyorsunuz Sosyal işler 
Komisyonunda, bir kurumla ilgili olarak kadrolar 
kabul ediliyor; ama Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gitmiyor. Diyoruz ki, bu ilâve harcamayı gerektiren 
bir durumdur. İçtüzükte açıkça hüküm var; oylu-
yorlar ve komisyon reddediyor. O zaman, Başkanlık 
Divanını uyardık sürekli olarak, dedik ki, Sayın Mec
lis Başkam havale ederken, esas komisyonunu bu
lur. Eğer ondan sonra bu şekilde mutlaka havalesi 
gereken bir ikinci komisyon varsa ve o da Plan ve 
Bütçe Komisyonuysa, ona da havale etmelidir. Tabiî 
bunun itiraz yolu da var, havalelerine karşı Başka
nın, itiraz yolu açılmış; ama maalesef o yolu işle
temiyoruz, Genel Kurulda bunu anlatmak zor olu
yor. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmeyen 
nice akçalı, apaçık akçalı kanun tasarı veya teklif
lerini kabul ettiniz. O zaman uyarmışık ve demiş
tik ki, eğer 1961 Anayasasındlaki hüküm olsaydı, bun
ların hetpsi iptal edilirdi. Yazık, bunu yapmayın de
dik. 
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Bütçe Komisyonunun özelliği nedir? Eskiden be
ri, Cumhuriyet gelenekleri içerisinde, Muvazenei 
'Umumiye Komisyonu diye bilinir, yami o, komisyon
ların komisyonudur^ özelikle akçalı işler olmak üze
re, her şey orada dengelenir. 

Şimdi, bu kadar önemli ve Anayasada ilk defa 
ismen zikredilmiş, «Bütçe Komisyonu» denmiş. Ne
dense, Sayın Komisyon Başkanı, Anayasadan sonra 
çıkmış «Uzun vadeli planların hazırlanmasına iliş
kin bir kamunda plan bütçe ismi geçtiği içtin bu ismi 
değiştiremeyiz» demektedir. 

Şunca senelik hukuk hayatımda, böyle bir man
tığa, ancak bu Komisyonun Başkanında rastladım. 
«Anayasal bir terim var, Bütçe Komisyonu diyor; 
ama her ne kadar öyle diyorsa da başka bir za
manda, o Anayasadan sonra çıkmış bir kanunla, 
oradaki ismi değiştirilmiş» demeye getiriyor. 

(însaf edin... Bir defa, onu hiç kabul edemedik; 
ama, diyelim iki, sizin oylarınızla «Plan Bütçe» diye 
'kaldı; kalsın, çök önemli bir olay değil, Anayasa
nın o tür hükümlerini her gün ihlal ediyorsunuz; ama 
ben burada, Bütçe Komisyonunun görevlerinin ek
siksiz olarak sayılmasına istiyorum. Evet, Anayasa
nın 160 ve 161 inci maddelerinde müzakere usulle
ri gösterilmiştir; evet, uzun vadeli planların hazırla
nışına ve yürüdüğe konmasına ilişkin kanun da, bu 
tür, planda değişiklik veya plana ilişlkin olarak bir-
taikım hükümler ihtiva eden kanun teklif veya ta
sarılarının Bütçe Plandan geçmesini öngörmüştür; 
ama bu tamamen, konuyla ilgili olması nedeniyle, 
özel atıf niteliğindedir. özel atıf değil, tadat ilkesi
ne dayanılarak, bu komisyonun yetkileri tespit edil
melidir diyoruz. Bu nedenle, bu teklifimizi, madde 
değiştirgemizi sunmuş bulunmaktayız. 

özellikle, geçm'işte çok ihtilaflı olan, devlet kad
rolarının veya yeni kadro ihdasının ve o kadrolar
la beraber ek göstergelerin, buna benzer nice metin
lerin, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmediğine 
şahit olduğumuz için, bu tür akçalı yükümlülükleri 
ihtiva eden kanun teklif veya taşanlarının Plan ve 
Bütçe Komisyonunun görevi içinde olduğunu açıkça 
zikrettik.* 

Takdir yüce heeytiindir; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Parti gruplarının komisyonlarda temsili 
MADDE 23. — Başjkan, 12 nci maddenin ilk 

fıkrasında belirtilen oranlara göre, komisyonlarda da 

siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit eder. 
Bir siyasî parti grubu, henhangf bir komisyonda 

kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir, 
Siyasi parti grupları, adaylarını belli edilecek bir 

süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. Bu süre içeri
sinde aday gösterilmemesi halinde, Başkanın tespit 
edeceği kesin sürenin sonunda adayların çoğunluğu 
gösterilmişse seçim yapılır. Eksik üyeliklerin seçimi 
aday gösterildiğinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
ve Balkanlar Kurulu üyesi milletvekilleri komisyon
larda; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komis
yonu üyeleri diğer komisyonlarda görev alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; muhalefet
le iktidar arasında diyalog ararken özenle ve ısrar
la vurguladığımız bir maddeye sıra gelmiş bulun
maktadır. Eğer, iktidar çoğunluğu diyaloga hazır ise, 
eğer gerçekten içtüzük konusunda demokratik par
lamenter sistemin... 

'HÜSEYİN AVMİ SAĞESEN (Ordu) — Diyalog 
var mı?... Onlar monolog halindeler: 

CAHİT TUTUM (Devamla) — ... işleyişine ger
çekten özen gösteriyorsa, işte bir fırsat doğmuştur. 
Bu nedir, kısaca açıklayayım. 

Çok partili siyasal yaşama girildikten sonra, par
lamentoda, bazen tek başına, birçok kez de koalis
yon biçiminde hülkümetler oluşturulmuştur. Gerek 
1961 Anayasası, gerek 1982 Anayasası, partilerin de
mokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları ol
duğunu vurguladıktan sonra, özellikle Meclis faali
yetlerine ısiyasî partilerim güçleri oranında katılma-
lan İlkesini benimsemiştir; bu güzel bir ilkedir Öy
lesine önemli bir ilkedir ki, Parlamentonun, komis
yonuyla gruplarıyla ve Genel Kurul faaliyetleriyle 
birlikte bir yasama fonksiyonunu oluşturdukları bi
lincinin bir ikrarı, bir yinelenmesidir. Bu derece 
önem verilen bir konuda, bakınız bu iktidar zama
nında ine oldu: Geçmiş otuz - kırk yıllık çok par
tili siyasal yaşama baktığımızda, görüyoruz ki, si
yasî partilerin, Büyük Millet Meclisli Başkanlık Di
vanında güçleri oranında temsili ötesinde, bir İçtü
zük hükmü olmamakla birlikte, genel olarak, hemen 
her dönemde, komisyonların başkanlık divanlarında, 
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muhalefet temsil edilmiştir. İlik defa Anavatan Par- I 
tisi İktidarında, muhalefetin, komisyonlarda temsili I 
kabul edilmemiştir. Bu konuda Meclis Başkanımıza I 
müteaddit defalar başvurduk; kendileri, gerek Danış- I 
ma Kurulu çerçevesinde, gerek bireysel teşebbüsleny- I 
le, bu konunun çözüme bağlanmasını istediler... I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İnşaat 
mühendisi oldukları için bu İşleri de bilirler. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... I 

CAHİT TUTUM '(Devamla) — Ama, ya yeteri 
kadar etklin olamamış, ya da iktdar partisi «Tek I 
Adam» formülüne yatkın bir yapıda olduğu için I 
olumlu bir sonuca varılamamiştır, Nedir bu? Çok I 
partili siyasal yaşamda, İçtüzükte açık hüküm olma- I 
masına rağmen, kâh komisyon başkan vekilliği, kâh I 
kâtip üyelik, ıkâh - birçok kez rastladım - komisyon I 
sözcülüğü, hatta komisyonun başkanlığı, muhalefete I 
verilmiştir, centilmen anlaşması gereği; bunun altını I 
dikkatle çiziyorum arkadaşlar. Yalnız koalisyon dö- I 
neminde değil - elbette - ki, koalisyona katılan kü- I 
çük bir parti, büyük partiyle uzlaşırken, bu tür pa- I 
zarlıktar olabilir, ben onu kastetmiyorum - tek ba- I 
Sina iktidarda olunduğu zamanda da, muhalefete, I 
komisyon başkanlık divanlarında temsil hakkı veril- I 
mistir. I 

Şimdi geliyoruz anayasal yönüne: Anayasanın I 
94 üncü maddesi gayet açık. Bu madde doğrudan I 
doğruya, Divanda - büyük ölçüde - güçler oranın- I 
da temsil -iJikeslnÜ getirdikten sonra 95 inci madde- I 
nin ikinci bendi de, genel bir ilke olarak, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin tamamında, güç- I 
feri oranında - İçtüzük hazırlanırken - temsil ilke- I 
sine riayet edileceğini öngörmüştür. Denmektedir I 
ki, eğer bu bükümden, sizi söylediğimiz gibi, komis- I 
yon başkanlık divanlarında muhalefetin behemehal I 
•temsili anlamı çıkartacak olsaydı, o zaman, 94 I 
üncü maddedeki -sarahat gibi bir sarahatin aranması I 
gerekirdi. Yani, Anayasa koyucu, siyasî partinin, I 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında mutlaka I 
temsil edilmesini istediği gibi, komisyon başkamlıik I 
drvanılarında da temsilini isteseydi, böyle bir hüküm I 
vaz ederdi deniliyor. I 

Bu mantık, politik olmanın ötesinde, son derece I 
sakat bir mantıktır. Anayasa bir şeyi söylemek is- I 
tediği zaman, mutlaka söylemiştir, bir şeyi men et- I 
rnek istediği zaman da mutlaka söylemiştir; bir de, I 
sustuğu yerler vardır; bu, hemen her anayasada var- I 
dır. Şimdi, Anayasanın sustuğu bir noktada, yüce ya- \ 
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sama organına takdir yetkisi verilmiş demektir. İş
te sustuğu noktalardan bir tanesi budur. 

Şimdi, yasama organı, yetkisini kullanarak, «Ben, 
Anayasanın 95 inci maddesinin ikinci bendinî( yani 
partilerin güçleri oranında Meclis faaliyetlerine ka
tılmasına dair olan hükmünü) partiler, bütün Meclis 
faaliyetlerüne güçleri oramnda kaitılmalıdır şeklinde 
anlıyorum» diyebilir, Peki, bunu dememesi için ne 
gibi bir neden olabilir? «Muhalefete temsil yetkisi 
vermeyelim; komisyonlarda işi çabuk bitirelim; is
tediğimiz gibi yapalım; hiç bulaştırmayalım, böyle 
olursa karıştırırlar; muhalefet karıştırıcıdır. Başkan
lık Divanında, idarî mevkilerde, hiç öyle bir görev 
vermeyelim..-»I 

Eğer 'böyle denmiyorsa, o zaman şöyle bir man
tık yürütülecektir: Bu Anayasa, genel espri olarak 
ney1! önermektedir? Nispî katılmayı öngörmektedir. 
Anayasada bütün hükümler böyle düzenlenmişıtlir; 
ama mutlaka nispî temsil savunulmuyor Anayasada. 
Çünkü, bugünkü bizim Yüce Meclisin terekküp, tar
zına bakarsanız, nispî temsil yoluyla gelmişizdir; 
yani seçimde nispî temsili kabul etmişizdir, ama bu 
mutlaka Anayasa emri değil, Anayasa da partilerin, 
özelikle Meclis faaliyetlerine katılırken güçleri ora
nında katılmasını, genel ilke olarak benimsemiştir. 
Özel olarak benimsediği hallerde de, açıkça tasrih 
etmiştir. 94 üncü maddede olduğu gibi. 

O halde, değerli üyeler, «Meclisin faaliyetlerine 
partilerin güçleri oranında katılmaları» dendiği za
man, Meclis faaliyetlerimi dar yorumlamak da ya
sama organının takdirindedir, geniş yorumlamak da 
yasama organının takdirindedir. 

BAŞKAN — Sayım Tutum, toparlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— Bağışlanmasını rica ediyorum, Sa

yın Tutum, bu söyledikleriniz, acaba 27 nci madde 
ile ilgili değil' mi?1 

CAOİT TUTUM (Devamla) — 23 üncü madde 
efendim. 

•BAŞKAN — 27 nci maddede «Komisyonların 
başkan, başkanvekili ve sözcülerinin seçimi» konusu 
var da, orada temas edilmesi lazım gelmez mi diye 
düşünüyorum.: 

CAHİT TUTTUM (Devamla) — Sayın Başkanını, 
bu 23 üncü madde, «Siyasî parti gruplarımın komis
yonda temsili» başlığını taşıyor. 23 üncü maddeyi 
yeniden tedvin ediyoruz, «Parti gruplarının komis
yonlarda temsili» başlığını değiştiriyoruz: «Siyasî 
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parti gruplarınla komisyonlarda tem&Uii» ve «Siyasi 
parti grupları komisyonlarda ve komisyon başkanlık 
divanlarında kuvvetleri oranında -temsil edilirler» di
yoruz. Burada getirdiğimiz hüküm, «Komisyon baş
kanlık dlivanı.» Burada yok, biz getiriyoruz, 

Değerli üyeler, işte, maddenlin müzakeresi vesi
lesiyle söyleyeceğim şeyler bunlardır. Bir diyalog ka
pısı açalım ve ıbu diyalogda «Komisyon başkanlık 
divanı» kavramını ıkabul edelim ve o başkanlık du
yanının teşkilinde muhalefete de imkân tanıyalım. 
Çünikü bu, öteden beri var olan bir geleneğin rriad-
,dele t̂iriiilmesiinden ibaret olacaktır. 

Saygıyla arz edenim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU • (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de, tartışma 
konusunun, doğrudan ilgili maddesinin bu madde ol
duğu inancındayım ve Sayın Başkanın bu konudaki 
görüşüne katılamıyorum. 

Bu madde bir ilke maddesidir ve siyasî parti grup
larının komisyonlarda da nasıl temsil edileceklerini 
düzenlemek isteyen bir ilke maddesidir. İşte, böyle 
bir ilke maddesinde, siyasî parti gruplarının, şüphe
siz, güçleri oranında, komisyonların başkanlık divan
larında dahi temsil edilmelerini ilke olarak sağlama 
gayretinin, sağlama haklı gayretinin görüşüleceği ve 
tartışılacağı madde bu maddedir. Bu gayret, amacı
na ulaşırsa, ilke saptanmış olur; 27 nci maddede ise, 
o ilkeye göre divan seçimi yapılır; bu bir. 

Ben, grubumuz adına haklı görüşler sunan Sa
yın Tutum'un sözlerine sadece şunu eklemek için hu
zurunuzdayım : Siyasî parti gruplarının, güçleri ora
nında, komisyonların başkanlık divanlarında dahi 
temsil edilmelerini emreden bir Anayasa hükmü yok
tur; ama bunu engelleyen, engelleyebilecek olan bir 
Anayasa hükmü de yoktur. Anayasa koyucu, Genel 
Kurul Başkanlık Divanında siyasî parti gruplarının 
güçleri oranında temsil edilmelerini, her hal ve kâr
da ihlal edilmemesi gereken bir ilke olarak görmüş
tür ki, onu bir Anayasa maddesi haline, bir Anayasa 
normu haline getirmek ve Anayasa katma yükselt
mek istemiştir, her türlü ihtimali öngörerek, ama 
onun dışındaki alam serbest bırakmıştır. «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, İçtüzüğünü yaparken, siyasî 
icap ve fayda mülahaza ederse, siyasî hayat için ve 
siyasî hayatın gelişmesi için siyasal yarar ve gerek 
görür ise, serbesttir, düzenleyebilir. Komisyonların 
başkanlık divanlarında dahi siyasal partilerin güçleri 
oranlarında temsil edilmelerini sağlayabilir» demiş
tir. 

Bir hoş alandır, yani anayasal bir engel konstitüs-
yonel (constitutional) bir mani söz konusu değildir. 
Olsa idi, vaktiyle, yıllarca, iyi geleneklerle, uzlaşma
larla yapılmış bulunan, ulaşılmış, sağlanmış bulunan 
uygulamaların Anayasaya aykırı olması gerekirdi. 

Ben, bu sıralarda vaktiyle de bulunmuş bir arka
daşınızım ve koalisyonlar döneminde değil, çoğunluk 
iktidarları döneminde iki dönem bulundum. Sadece 
koalisyon zaruretleri dolayısıyla değil, 255 nispî tem
silin rafine hallerine rağmen, 255 milletvekiliyle ço
ğunluk sağlamış bir siyasî iktidar döneminde, siyasî 
parti gruplarının, komisyonların başkanlık divanla
rında dahi kuvvetleri oranında temsil edildiklerini 
görmüş ve yaşamış bir arkadaşınızım. O dönemin 
Anayasasında da, siyasî parti gruplarının, komisyon
ların başkanlık divanında da güçleri oranlarında tem
sil edileceklerine dair bir hüküm yoktu. Yoktu diye, 
bütün o yılların o iyi uygulaması, o centilmen anlaş
maları ve onun ürünü olan o gelenekler ve uygula
malar Anayasaya aykırı mıydı? Elbette değildi. Çün
kü Anayasa koyucunun boş bıraktığı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takdirine bıraktığı, o günlerin tak
dirlerine, gereklerine, umulacak, görülecek zaruretle
re ve faydalara terk ettiği bir düzenleme alanı idi. 
Aşağı yukarı bütün komisyonlarda çoğunluk iktidar
larına rağmen, bu böyle olmuştur. 

Hani, koalisyon dönemleri olur arkadaşlarım; 
koalisyonun tabiatından doğan zaruretler, parlamen
tolara, insanlara bazı şeyleri yaptırır, ama koalisyon 
dönemleri de değildi. Çoğunluk iktidarları dönemle
rinde ve bir Anayasa zarureti ve emri söz konusu 
olmaksızın - ama bir Anayasa manii de yoktu - Mec
lislerin ihtisas komisyonlarında siyasî partiler, komis
yonların başkanlık divanlarında dahi kuvvetleri ora
nında temsil edildiler. 

Bu, iyi bir gelenekti. Bu geleneğe saygı duymak 
ve sahip çıkmak gerekirdi. Ben bunu, bütün bu dö
nemde, 17 nci Dönemin başından beri, ihtiyaç oldu
ğunu bilerek, ümitle bekledim. Bu, aynı zamanda, 
sirayetleri olacak, şaşırtıcı ve sevindirici sirayetleri 
olacak bir iyi ilişki kapısı idi. Çünkü komisyonlar, 
parlamentoların iç mutfaklarıdır; orada, iç mutfağa 
taalluk eden çalışmalar yapılır. Komisyonun başkan
lık divanında bile siyasî parti gruplarının temsil edil
meleri olayı, iç mutfakta bir işbirliği havasını ve ze
minini kendiliğinden oluşturur. Bu bir fırsattı ve ik
tidar için bir fırsat idi, hem de bir tradisyona, bir 
parlamento geleneğine sahip çıkmaktı. Hep söylüyo-
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rum, söyleyeceğim : Siyasî hayat, siyasî geleneklerle 
yaşar; normlarla, yazılı kurallarla değil. Bir ülkenin 
zengin, renkli siyasal gelenekleri varsa; ülke, onları 
geilştirmeyi ve onlara sahip çıkmayı bilebiliyorsa, 
demokrasiler sağlıklıdır, güzeldir, uzun ömürlüdür. 
Bu, güzel bir tradisyondu. Bunu, madem gelenekle 
yaşatamadık, madem bu geleneğe sahip çıkamadık, 
bir İçtüzük normu ile tesis edelim. Amacımız bundan 
ibarettir. 

Saygıyla. 
BAŞKAN — DYP Grubu adına Sayın Bahadır, 

buyurun. 
Sayın Sağesen, zatıâlinizden evvel Sayın Tombuş 

söz istediler. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
23 üncü maddenin son fıkrasındaki bir kelimenin 
fazla olduğu kanaatindeyim; bunun çıkarılmasını is
tiyorum. 

Müsaade ederseniz okuyayım : «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Ku
rulu üyesi ırnilletvefcMleri, komisyonlarda; Plan ve 
Bütçe Komisyonu ile, Dilekçe Komisyonu üyeleri, 
diğer komisyonlarda görev alamazlar» diyor. 

Şimdi burada, «(Bakanlar Kurulu üyesi millet
vekilleri» deyince; bakanlar kurulu üyesi, milletveki
li olmayabilir de... Burada yalnız, «Bakanlar Ku
rulu üyesi milletvekilleri» tabiri kullanıldı mı, bu
nun meflhumu muhalifinden, bir bakanlar kurulu 
üyesi, milletvekilli değilse, sanki komisyonlarda gö
rev alabilir gibi bir mana çıkmaktadır. Halbuki bu, 
bütün bakanların herhangi bir komisyonda görev 
almamaları anlamına kullanılan bir ibaredir. 

Onun için, bu cümleyi şu şekilde düzeltmek ve 
«Bakanlar Kurulu üyeleri komisyonlarda görev ala
mazlar» demek lazım. Bu şekilde oldu mu, millet
vekili olsa da, milletvekili olmasa da, komisyonlar
da görev alamazlar anlamı çıkar. Burada «milletve
kili» tabirini kullanmak yanlıştır. İfadeyi düzelt
mek için, «milletvekilleri» kelimesini buradan çı
karmak lazımdır. Uygun görürseniz, o şekilde dü
zeltilerek kabulünü arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Sayın Tombuş, buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ ı(Corum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; biraz evvel Sayın Başkanımız 
söz istediğimi belirttiği zaman, ben de bu madde 
üzerinde konuşmayacağımı belirtmiştim; çünkü, bu 
hususta konuşacak bir mesele görmüyordum. Ancak, 
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j biraz evvel Sayın Cahit Tutum'un buradaki konuş-
I maları üzerine konuşma ihtiyacını hissettim. 

Esasında, bu madde ile ilgili olmayarak, halen 
İçtüzüğümüzün eksik bir tarafını bu vesileyle belirt
mek isterim ve bu içtüzük yapılırken bu eksikliğin 
de telafi edilmesini, sizlere zamanı gelince arz ede
ceğim. 

Ben, biraz evvel konuşma ihtiyacı 'hissetmediğim 
halde, şimdi konuşma ihtiyacı hissediyorum. Eğer 
ki, Sayın Cahit Tutum ve diğer arkadaşlar konuşma
daydı, hiç konuşmayacaktım; ben de konuşmaya
caktım, bu husuftaki fikrimi söylemeyecektim; ama 
karşımıza süpriz olarak bir önerge gelecekti, öner
ge okunacaktı. Eğer bu önergeyi tasvip etmiyorsam, 

I hakkım yok bu önerge aleyhinde konuşmaya; ımad-
| de üzerinde de konuşup, fikirlerimi söylememişim; 

benim o madde üzerinde, o önerge üzerinde fikir be
yan etmemi sağlayacak hiçbir hüküm mevcut değil. 

Şimdi, önümüzdeki maddelerde, sırası gelince, 
bu hususu düzeltmemiz lazım gelecek. Ben kendi
lerine teşekkür ederim; önergelerinden evvel konuş-

I ma yapmasalardı, o önerge burada okunacaktı, 
önergesi hakkında Sayın Cahit Tutum konuşacaktı, 

I ben, cevap verme imkânını bulamayacaktım. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, Anayasamıza göre, 
«Meclis Başkanlık Divanı, partilerin kuvvetleri ora
nında kurulur» diye bir hüküm var; ama «Komis-

I yonların başkanlık divanları partilerin güç oranları
na göre kurulur» şeklinde herhangi bir hüküm yok; 
aksi de yok tabiî. Bu arada, Sayın Cahit Tutum'un 
fikirlerine iştirak etmemek mümkün değil; tabiî, bu 
fikirlerin büyük ağırlığı var. Olsa, daha iyi olabilir 
belki. 

i Sonra, bir şey daha söyleyeyim; mevcut İçtüzü
ğümüz, şu andaki teklif, bu hususta da mani değil; 
yani diğer partilerden komisyona bir başkan seçil-

I meşine mani bir hüküm -yok, bu imkân mevcut. 
Zira, seçimler (gizli oyla yapılıyor; gizli oyla yapılan 
seçimde, kimin nereye rey verdiği belli olmaz. Ko
misyondaki üyeler birbirleriyle anlaşırlar, oylarını 

I verirler; o partiden de, bu partiden de herhangi bir 
I kimsenin seçilmesine mani bir hüküm mevcut de

ğil. 

I Şimdi, böyle bir hüküm getirirsek, «Kuvvetleri 
oranında yer alır» dersek, o zaman komisyonlardaki 

I gizili oylamayı kaldırmamız lazım gelir; bu da bir 
mahzur. Bir, bu gizli oyu kaldırmamız lazım gelir. 

I İkincisi... 
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dir. Meclisi daiha çok iktidar partileri çalıştırır ve 
mesuliyet de daha çok lonÜarındır. Meclisin çalışma
sını da, daha çok, komisyonlar sağlar. Komisyonlar 
ahenk içinde çalışmazsa, muntazam çalışmazsa, aşa
ğıya rapor inmezse, Meclis çalışamaz. O halde, en 
'büyük mesuliyet, iktidar partisinin veya partilerinin 
olacağına (göre, Meclisteki imkânların da, çalıştır
ma imkânlarının da onlara verilmesi, akla daha yat
kın olur zannediyorum. 

HÜİSBYİİN AVN1 'SAĞESEN (Ordu) — Mec
lis Başkanı da gizli oyla seçiliyor, o zaman hu man
tığa göre... 

(İHSAN TOlMBUŞ (Devamla) — Evet, gizli oy 
müessesesini komisyonlarda kaldırmamız lazım ge
lir o zaman, 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Nere
den olacağı belli; demek ki değişmiyor. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Tabiî. Şimdi 
Ibölii değil; şu anda 'belli değil kimden seçileceği. 
Gizli oıy olduğuna göre... 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, aşağıdan, diyalog 
halinde konuşmaları sürdürme imkânını vermiyeliim 
efendim, lütfen... 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Şimdi, muhte
rem arkadaşlarım, bu, daha önceleri tatbik edildi; 
ancak, partilerin güçleri oranında edilmedi; benim 
hatırlayabildiğim kadarıyla, benim Mecliste bulun
duğum zamanlarda, daha çok koalisyon hükümet
leri devrinde oldu. IKoalisyonu teşkil edecek par
tiler bir araya geldiler, «Şu komisyonda başkan 
benden, başkanvekiti senden öbür komisyonda kâ
tip senden, sözcü senden» diye anlaşltılar; ona göre, 
yine de gizli oya uymak şartıyla, bunu yaptılar; 
ama bazan de yaptıkları anlaşmalar - uygulanmayı-
verdi, çünkü gizli oy sonucu başka türlü çıkıverdi; 
buna da 'şahit olduk. Ancak, burada, bu, komis
yonlarda, partilerin, güçleri oranında başkanlık di
vanıma iştirak etmeleri her ne kadar müdafaa edile-
biliinse de, mahzurlarının olduğunu Ida kabul etme
miz lazım gelir ve bu mahzurlarını da geçmişte gör
dük; koallisyon partileri olmalarına rağmen, bazı ha
diseler oldu. 

Ben, İçtüzüğün, tümü üzeriddie konuşmayı yapar
ken şunu söylemiştim; muhalefetteki arkadaşlar, ya
rın iktidar olacaklarını düşünerek muayyen 'teklif
lerde bulunsunlar ve ona göre oy versinler; ikti
darda olan arkadaşlar da, yarın muhalefete düşe
ceklerini ve kabul ettikleri hükmün o zaman ken
dilerine nasıl bir durum yaratacağını düşünerek oy 
versinler, demiştim. Şimdi, şu anda fikirlerimi be
yan ederken, yarın ben muhalefette olabileceğim 
ihtimalini düşünerek 'bunu müdafaa ediyorum; yani, 
bu getirilen sistemin doğruluğuna inandığım için 
müdafaa ediyorum; bugün iktidar partisi mensubu 
olduğum için bunu müdafaa etmiyorum; bunu açık
ça ve samimiyetle belirtmek isterim; inancım bu 
olduğu için belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin çalışmalarında 
yük, daha çok iktidar partisinde veya partilerinde-

HlUMft NALIBANTjOĞLU (Erzurum) — Baş
kanlığı veriyoruz. 

HHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bundan evvelki 
bazı koalisyon hükümetleri zamanında dahi, koalis
yon ortaklarından bazı komisyon başkanlarının, di
ğer partilerden gelen 'teklifleri elaltı edip yahut sa
bote edip, geciktirdiği vaki olmuştur. Biz, muhalefet
teki arkadaşlarıırnıza, hiçbir surette, bu şekilde ya
pacakları ithamında 'bulunmuyoruz; ama bu her za
man 'mümkündür. Muhalefetteki arkadaşlar bir obs-
trüksiyon yapabiliyorlar; burada yapıyorlar da, ko
misyonda niye yapmasınlar? Halklarıdır, yapabilir
ler. O halde, Meclisin çalışması aksayabilir. Benim 
görüşüm, bu hükmün bu şekilde muhafaza edilmesi
dir. 

Esasen, yine ben, eğer böyle bir düzenleme ya
pılacaksa, bu hususun, komisyon başkanı, başkan-
vekili, sözcü ve katibinin seçimini dıüzenleyen 27 
nci maddenin müzakeresi sırasında ıgörüşlülmesi ve 
orada değişiklik yapiması kanaatindeyim. Bu ba
kımdan, maddenin bu şekilde geçmesinden yanayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
önergeler vardır, okutuyorum. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, iki milletvekili söz aldı 

ve konuştu. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Efen

dim, ben soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Anaya
sanın 95 inci maddesinde tasrih edilmiş; «İçtüzük 
hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün 
faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağla
yacak yolda düzenlenir» hükmü var, amir hükümdür. 

Şimdi, gerek Komisyon Başkanı, gerekse Sayın 
Tombuş, «komisyon başkanlık divanlarının faaliyet-
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lerinin, Meclisin faaliyetinden olmadığını» ifade et
mektedirler. Sonuç olarak; «Buraya dahil değildir» 
demek istiyorlar. 

O zaman soruyorum : O halde... 
BAŞKAN — Kimden soruyorsunuz efendim? 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Komis

yondan soruyorum. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 

.HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evvela 
size soruyorum, siz oraya aktaracaksınız; çünkü, siz 
öyle söylemiştiniz. 

Madem, komisyon başkanlık divanlarının çalış
maları Meclis faaliyetlerinin içinde değildir, 237 sa
yılı Yasanın amir hükmüne rağmen, Mecliste çalışan 
komisyon başkanlarına, araba nasıl tahsis edilmekte
dir? Bu bir ulufe midir? 

BAŞKAN — Bu, bu maddeyle ilgili değildir efen
dim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Mad
deyle ilgilidir efendim. Devletin bir harcaması söz 
konusudur. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyle ilgili değildir. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O za

man, bu ulufe midir Sayın Başkan? Meclis faaliyet
lerinden değildir de, bir ulufe midir? 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle ilgili değil
dir. Komisyonun hizmetine verilmiş; başkanlık diva
nının yaptığı, bir vazifedir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bu man
tıkla o mantık nasıl bağdaştırılıyor? 

BAŞKAN — Efendim, bu, komisyonun başkanı
na verilmiş değildir; komisyonun hizmetlerine veril
miştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Başka
nına verilmiştir ve evine götürülüp getirilmekte kul
lanılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman Başkanlık Di
vanı kararlarını Meclis Başkanlığından ister ve bizim 
sözümüzün doğruluk derecesini araştırmış olursunuz. 
Biz, Başkanlık Divanı kararını bilen bir kimse ola
rak arz ediyoruz; o zaman itimat etmeniz lazım. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ben de 
bu uygulamayı gören bir insan olarak konuşuyorum. 

. BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sualim var efen

dim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Burada, 

«faaliyet» diyorsunuz, öbür tarafta «faaliyet değil» 
diyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Sağesen, sorunuz bu maddey
le ilgili değil efendim. 

Sayın Arıkan buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Maddeyle ilgili bir 

sualim var : Anayasanın 95 inci maddesinin ikinci 
fıkrası emredici bir nitelik taşır. Halbuki, İçtüzüğün 
21 inci maddesi ile, İçtüzük Teklifinin 23 üncü mad
desinin ikinci fıkraları var ve diyor ki, «Bir siyasî par
ti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen 
üyelikten vazgeçebilir.» 

Binaenaleyh, burada bir partinin bir hizmetten çe
kilmesi var. Anayasanın 95 inci maddesinin ikinci 
fıkrasıyla nasıl telif edeceklerdir? Bu bir, bunu be
lirtmek üzere söz aldım. 

İki : Yine, Anayasanın bütçeyle ilgili hükümleri
ne baktığımız zaman, Bütçe Komisyonu üyelerinin 
kimler arasından seçileceğini görüyoruz. İktidar par
tisinin sayısı belli, siyasî parti grupları ve bağımsız
lar belli. Anayasada, komisyonların sayısı, komisyon
ların teşekkül tarzı hakkında herhangi bir hüküm 
mevcut değil; tamamen Meclisin yetkisine ve İçtüzü
ğe bırakılmış bir husus. 

Şimdi, 23 üncü maddeye bakıyoruz, komisyonla
ra bağımsızlar giremiyor, şu düzenlenen hükme göre; 
çünkü, 12 nci maddeye atıf var. Binaenaleyh, bağım-
sızlığıyla kalıyor. Anayasa, bizatihi, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bağımsızların bulunmasını emrettiği
ne göre, bunu, diğer komisyonlarda bulunmaması 
anlamında mı alıyorlar? Aslında, Anayasada yer alan 
bir komisyonda bağımsızlar tanındığına göre, Ana
yasa koyucu evveliyetle diğer komisyonlarda da bu
nun nazarı itibara alınması lazım geldiğini önermiyor 
mu? Bu konuda komisyonun görüşlerini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam, buyurun 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, iki nok
ta var. Bunlardan birincisi : Komisyonlarda, Ana
yasanın 95 inci maddesi hükmüne göre, siyasî parti 
temsilcisinin yahut siyasî parti milletvekilinin çekil
mesi hali. Siyasî parti milletvekilinin çekilmesi, kendi 
arzusuna ve kendi iradesine bağlıdır. Binaenaleyh, 
İçtüzükte bunu biz kabul etmişsek, bu, o partinin ken
di hakkıdır, çekilebilir. Dolayısıyla, burada yadırga
nacak bir şey görmüyorum. 

Diğer mevzua gelince : «Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bağımsızlara üyelik veriliyor da burada niye 
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verilmiyor?» diye sordular. Plan ve Bütçe Komisyo
nun özelliği itibariyle, Anayasa onu ayrı hükme bağ
lamıştır. Anayasanın ayrı hükme bağladığı hususu, 
bir İçtüzükle değiştirenleyiz. 

Bu itibarla görüşlerine katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Bu maddeyle ilgili olarak verilmiş önergeleri sıra

sıyla okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük teklifinin 23 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Cahit Tutum ldris Gürpmar 
Balıkesir Muğla 

Ali Rıza Akaydın Mustafa Kemal Palaoğlu 
Çorum Sivas 

Seyfi Oktay Yılmaz Önen 
Ankara İzmir 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Siyasî parti gruplarının komisyonlarda temsili 
Madde 23. — Siyasî parti grupları, komisyonlarda 

ve komisyon başkanlık divanlarında kuvvetleri ora
nında temsil edilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, belirlenen 
oranlara göre komisyonlarda ve komisyon başkanlık 
divanlarında, siyasî parti gruplarına düşen üye sayı
sını tespit eder. 

Siyasî parti grupları, adaylarını, belirlenen bir süre 
içinde Başkanlığa bildirirler. Bu süre içinde aday gös
terilmemesi halinde, Başkanın tespit edeceği son bir 
sürenin sonunda yarıdan çoğu bildirilmişse seçim ya
pılır. Eksik kalan üyelikler için seçim adaylar göste
rildiğinde yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
üyeleri komisyonlarda, Plan ve Bütçe Komisyonu üye
leri ise diğer komisyonlarda görev alamazlar. 

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

nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Seyfi Oktay 
Balıkesir Ankara 

Ali Rıza Akaydın Hüseyin Avni Güler 
Çorum İstanbul 

Vecihi Ataklı Halil Nüzhet Goral 
Şanlıurfa Aydın 

Hüseyin Aydemir Kadir Narin 
İzmir Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

«Başkan, 12 nci maddenin ilk fıkrasında belirtilen 
oranlara göre, komisyonlarda siyasî parti gruplarına 
düşen üye sayısını tespit eder. Bu tespit sırasında, si
yasî parti gruplarına düşen komisyon başkanı, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip sayısı da belirlenir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Vural Arıkan 
İzmir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hayrullah Olca 
izmir 

«Başkan, 12 nci maddenin ilk fıkrasında belirlenen 
oranlara göre, komisyonlarda siyasî parti gruplarına 
ve siyasî parti grubu olmayan milletvekillerine düşen 
üye sayısını tespit eder.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüştmeikte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye Bü

yük Miliöt Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin 'madde 
23'ün ikinci fıkrasının sonuna; «Bu vazgeçilen boş üye
lik, muhalefetteki diğer partilerin kontenjanlarına sa
yıları oranında eklenir» şeklinde bir cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hilmi Naılbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Veysel Varol 
Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe: 
İktidar partisi veya koalisyon şeklindekıi iktidar ka

nadı partilerinin üye sayıları müsaittir ve zaten Meclis 
komisyonlarım çalııştırmalk onların görevidir, lkttidar 
partisi yahut koalisyon iktidar partileri herhangi bir 
komisyonda kendisine düşen üyelik için eksik üye 
vermeyeceği gibi, bu üyelikten vazgeçemez de. Olsa 
otea Mecliste az üyeli bir muhalefet partisi üye vere
mediği için böyle bir üyelikten vazgeçebilir. Herhangi 
bir komisyona üye vermeyebilir. 

Bu takdirde, komıisyonda, iktidar partisinin sayı
sal etkinliğini daha da yükseltici bir uygulama, de-
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mokrasiye ve demokratik uzlaşma ortamına uygun 
olmaz kanısındayım. 

Bu nedenle, komisyonda kendisine düşen üyelik
ten vazgeçen bir parti olursa, bu boş üyelik için ko
misyon, iktidar ya dia muhalefet kanatlarına dıüşen 
sayısal dengeyi aksi yönde bozmamak gerektiği dü
şüncesiyle bu teklifimizi yapmış bulunuyoruz. 

Takıdır yüce heyetünizunldir. 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutup oy

larınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük Teklifinin 23 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneriniz. 

Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum 
ve arkadaşları 

Siyasî parti gruplarının komisyonlarda temsili. 
Madde 23. — Siyasî parti grupları, komisyonlarda 

ve komisyon başkanlık divanlarında kuvvetleri ora
nımda temsil edilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, belirlenen 
oranlara göre komisyonlarda ve komisyon başkanlık 
divanlarımda siyasî parti gruplarına düşen üye sayı
sını tespit eder. 

Siyasî parti grupları, adaylarını belirlemen bir süre 
içinde Başkanlığa bildirirler. Bu süre içinde aday gös
terilmemesi hailinde Başkanın tespit edeceği son bir 
sürenin sonunda yarıdan çoğu bidirilrnişse seçim ya
pılır. Eksik kalan üyelikler için-seçim, adaylar göste-. 
rildiğimde yapılır. 

Türkiye Büyük M Met Meclisi Başkanlık Divanı 
üyeleri komisyonlarda, Plan ve Bütçe Komisyonu üye
leri ise diğer komisyonlarda görev alamazlar. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

Burada dikkat edilecek nokta şudur: Sorun, ar-
kadasjarıımızın, komisyonlarda «Başkanlık Divanı» di
ye bir organın mevcudiyetini farz etmelerinden doğu
yor. Komisyonlarda «Başkanlılk Divanı» diye bir or
gan yok, bulunmuyor. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Yoksa, 
senin altında arabanın ne işi var? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Onu, arabayı tahsis 
elden makam biliyor. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu/— O zaman 
sizin alltınızdaki arabamın ne gereği var? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yalnız, o organa 
verilmiyor araba, başka emsalleri de var. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sizin al
tınızda geziyor ama. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başka emsalleri de 
var. Onun cevabı bize ait değil. 

Şimdi, böyle bir organ olmadığına göre, bir organ 
mevcuıtlmuş gibi mütalaa yürütmek, yerinde değildir. 
Kaldı ki, biraz evvel... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, sizden ri
cam şu : Bundan sonraki bu önergeler hakkındaki 
beyanlarınızı tafsilen izah edinceye kadar, söz aılıp izah 
ederseniz daha iyi olur; çünkü usulümüzde, uymak 
veya uymamanın esbabı mucıiıbesini açıklama diye bir 
şey yok. Bu itibarla, uyup uymadığınız hususunda be
yanınızı rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kısaca arz ediyo
rum efendim; uymuyoruz. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın Tomlbuş'u dinledikten sonra, ben 
de konuşma ihtiyacını hissettim; kendilerine teşekkür 
ederim. Gerçekten, komisyon başkanlık divanlarımda 
partilerin güçleri oranında temsil edilmemesi gerektiği 
ve bunu muhalefette de olsa aynen savunacağı şek
linde gösterdiği tavır, aslında takdire değer ama, bir 
şeyleri de itiraf ediyor; bir korku var; «Efendim, 
oibsitrüksiiyon olur» diyor. 

Değerli üyeler, eğer muhalefet, iktidarın tek taraflı 
tutum ve davranışlarıyla bir öbstrüksiiyona hak ka
zanmışsa, o yapılır, o yine olur; hiç/bir hüküm, obstrüik-
siyonu engellemez, Ne hüküm koyarsanız koyun, par-
tilerarası diyaloga eğer yumuşak bakışınız yok ise, o 
takdirde, elbette ki, her düzeyde engellemeyle karşı
laşırsınız; ama sanıyorum, komisyon başkanlık divan
larında temsil meselesi ileri sürüldüğü zaman ilk akla 
gelecek olan, dbstrüksiyon değil. 

Bence, Sayın Komisyon Başkanının özellikle ya
nıldığı bir nokta var; Sayın Torrtbuş'un da kısmen, 
açıkça olmasa bile, o yanılgıyı benimsediğini görüyo-
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rum, o da şudur: Zannediliyor ki, komisyonlar hükü-
tmetin emrinde, Işite bu, hata. Yami, bu fikri buradan 
k'oparmadıkça, bu fikri tasfiye etmedikçe, parlamen-
feriızmıi Türkiye'de gerçek anlamda yerine oturtaımaz-
sımız. Ne diyor?.. «Komisyonlar, Meclis© mtiyafbetem iş 
görürler». Değerli arkadaşlar, hükümete niyabetten iş 
görmezler. Ne olbsltrüksiiyomu?.. Neden bu akla geliyor? 
Hükümettin direktiflerine ve onun arzularına yasal kı
lıf hazırlamak için mi oluşturuyoruz biz komisyonları, 
yoksa şu Meclis, muhalefetiyle, iktidarıyla Yüce Mec
lis heyeti için mi oluşturuyoruz? Bunu, evvela kabul 
eltimemiiz lazım. Komisyonlar, elbette ki, bu Meclise 
niyabeten iş görecek, hükümete değil; gerekirse, hü
kümetin birtakım taşanlarına «hayır» diyebilecektir. 
Eğer öyle bir M'eclis yoksa, nasıl güven sağlarız, na
sıl demokrasiyi yaşatırız? Hükümetin her dediğine 
«evet» diyecek bir komisyon mekanizması ve onu bi
çilmişe! olarak onaylayacak bir genel kurul!.. Böyle bir 
parlamento düşünülebilir mi? 

HİLMİ NALBANTOĞLU {Erzurum) — Öyle 
yarattılar, öyle. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
«Bu, komisyonlarda, oentöiILmenlilk anlaşmasının bir so
nucu olarak, koalisyonların dışımda da olmuştur» di
yoruz biz. Yani, koalisyon değil, tek başına iktidarken, 
bu şekilde, centilmenlik anlaşması gereği, temsil ol
muştur. Genellikle koalisyonlarda olmuştur; ama onun 
dışımda da benim söylediğim doğrudur. 

Şimdi, saygıdeğer hukukçu Tomlbuş, bir şeyi be
lirttiler ki, ona cevap vermek gerekir. Dediler ki: 
«Efendim, madde zaten temsili önlemiyor.» Yani, bi
leğiniz güçlü ise, iyi kulis yapabilirseniz, gizli oyla
ma var. Diyelim, İçişleri Komisyonumda gizli oylama 
ile Komisyon Başkanını muhalefetten seçersiniz... 
Mümkün değil arkadaşlar. Matematiksel olarak böyle 
bir şey doğrudur; ama fiilen mümkün değldir. Ben 
biliyorum ki, bağlayıcı karar alıyorsunuz. Sizde bağ
layıcı karar alındı ilk yasama yılında; ilk iki yıllık 
seçimlerde bağlayıcı karar aldınız ve gelindi, oylandı 
ve seçildi. Şimdi, eğer siz, gizli oylamanın faziletine 
ve kaderine bunu bırakırsanız, divanda muhalefetin 
temsilli asla gerçekleşmez. 

Bir de, bu dlivanın faaliyetlerinin, Meclis faaliyet
lerimden olup olmadığı konusundaki yargıya bakalım. 

Sayın Komisyon Başkanı buyuruyorlar ki : «Mec
lis Başkanlık Divanı diye bir şey var; ama komisyon 
başkanlık divanı diye bir şey yok.» O, sizin bakış açı
nız. Yani, bir şeye, «organ» diyorsanız, organdır. Or
ganlık nereden, belli olur? B'ir organ, yetki ve görev

leriyle tanımlanır. Yani, bir komisyon başkanının yet
kisi var ise, bir komisyon başfcanvekiiinıin yetkisi var 
ise, fonksiyonu var ise; kâtip olmadan, sözcü olmadan, 
başlkan olmadan, başkanvekli olmadan bir komisyon 
toplamamıyorsa, o divan başkanlığının sevk ve idare
den sorumluluğu, Meclis faaliyeti sayılmaz mı? On
larsız toplanamayan bir komisyon, masıl bir komisyon
dur? Elbette ki, başkanım fonksiyonu, b'aşkanvdkilimim 
fonksiyonu ve kâtip üyelerin varlığı, bizatihi Meclis 
fonksiyonudur, komisyon fonksiyonudur; belli ki, bir 
organdır. Onlarsız komisyon toplanamıyorsa, onliarım 
mevcudiyetiyle komisyon toplanmak zorumdaysa, el
bette ki, sevk ve idare anlamında bir divan vardır. 
O halde, burada temsilin düşünülemeyeceğimi söyle
mek, divanım olmadığımı ileri sürmek, son derece gayri 
hukukîdir. Bu, sadece yerleşmiş bir geleneğim deva
mıdır. 

Kaldı ki, bize göre - açıkça söylüyorum - 95/2'deM 
ifade, bağlayıcı bir ifadedir; «Bütün faaliyetlerine» 
demektedir, Meclislin bütün faaliyetlerine güçleri ora
nında katılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen toparlayınız 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Eğer siz bunu ka
bul etlmıezsemiz, bu, muhalefetle iktidar arasında 17 ncii 
dönemin bir çıbanbaşı, bilinçli bir şekilde bırakılmış 
bir gerginlik kaynağı olarak kalacaktır. Arz ederim. 

Teşekkürler. (SHP sıralarındam alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul emmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O kadar 

yoklar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkar, yeniden saya

rım efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O kadar 

yoklar. 
BAŞKAN — Sayım Sağesen, ben burada, Türkiye 

Büyük MMet MecMs'imim İçtüzüğünü müzakere ettiri
yorum. Oylamada eksik veya fazla saymamın Başkana 
ne gibi faydası veyahut da zararı alacak ki, eksik say
dığım ithammda bulumuyorsunuz? Biraz Başkanlığa 
inanınız ve saygılı olunuz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ben de 
saydım efendim. 

BAŞKAN — Tek kaldınız ve beş kişi ayağa kalk
madı efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kalkı
yorlardı efendim, gerek kalmadı. 
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BAŞKA N— Lütfen efendim... 
Lütfen okuyunuz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra ısaydı İçtüzük Tekli

finin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
sekilide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum 

ve arkadaşları 
Başkan, 12 nci maddenin ilk fıkrasında belirtilen 

oranlara göre, komisyonlarda siyasî parti gruplarına 
düşen üye sayısını tespit eder. Bu tespit sırasında si
yasî parti gruplarına düşen komisyon başkam, baş-
kanvdkili, sözcü ve kâtip sayısı da belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. Da
ha evvel gerekçesini arz etmiştik; diğer önergenin he
men hemen aynısıdır efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi aylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Edirne Milletvekili 

Türkân Turgut Arıkan 
ve arkadaşları 

«Başkan, 12 nci maddenin ilk fıkrasında belirtilen 
oranlara göre, komisyonlarda da siyasî parti grupla
rına ve siyasî parti grubu olmayan milletvekillerine 
düşen üye sayısını tespit eder.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz; çün
kü Anayasanın 95 inci maddesine aykırıdır. Bağım
sızların da komisyonlara katılması mecburiyetini ge
tiren bir tekliftir; bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 nci madde halen 
komisyonda bulunmaktadır; 23 üncü maddenin de 
- 12 nci maddeye atıf yapmak suretiyle - 12 nci mad
deyle ilişkisi vardır. Kanımca, bu maddenin de 12 nci 
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ımadideye bağlı alarak bekletilmesi gerekir. Bunu vur
guladıktan sonra, önergemle ilgili hususu da açıkla
mak isttSiyorum. 

Daha önce Sayın Vural Arıkan'ın belirttiği gibi, 
Anayasada, bağımsızları dışlamak diye bir madde yok. 
Nitekim, Anayasadaki, Bütçe Komisyonuyla ilgili hu
sus, bağımsızları kapsamıyor; sadece Bütçe Komisyo
nunun nasıl oluşacağım belirtiyor. Oysa, 95 inci mad
deyi biz, Sayın Komisyon Başkanı gibi anlamıyoruz. 
Nitekim, 95 inci maddede aynen şöyle Söylüyor : «İçtü
zük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bü
tün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını 
sağlayacak şekilde düzenlenir.» 

Şimdi bakınız, Mecliste 40 tane bağımsız oluştu, 
aıslında siyasî parti grupları 360'a düşltü; 400 kişiye 
göre - bağımsızları saymadığınız zaman - siyasî partii 
gruplarına düşen oran yükseldi. Yani, kendilerine dü
şenden daha fazla, komisyonlarda üyelik aldılar. Ba
ğımsızları tamamen dışladıkları için, haksız olarak, 
Anayasaya aykırı alarak, bütün siyasî parti grupları 
komisyonlarda fazla kişiyle tems'il edildiler ve orada 
aşağı yukarı Meclisin yüzde onundan fazla bir grup, 
taımaimen etkisiz hale getirildi. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(İstanbul) — Bağımsız gelmediler ki, burada bağımsız 
oldular. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Olabilir efendim. Anayasada, bağımsız olamayacak 
diye bir madde yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Anayasanın diğer maddeleri, bağımsız olabileceklerine 
cevaz vermiş. Ne malum bir gün sizin bağımsız ol
mayacağınız? Ne biliyorsunuz? Onun için, bunları ha
zırlarken, bugün iktidar, yarın muhalefet, öbür gün ba
ğımsız olacak şekilde düşünmek lazım; Anayasanın 
özünde, milletvekillerine verilen konuşma ve çalışma 
hakkını sınırlamayacak şekilde getirmek lazım. Siz bu 
şökilde yapmakla, 40 milletvekilini komisyonlardaki 
çalışmalara katılmaktan menediyorsunuz. Bu, Anaya
sanın özüne aykırıdır. Çünkü, Anayasanın maddeleri
nin hiçbirinde, milletvekilleri bütün faaliyetlere katıla
maz diye bir hüküm yok. Siz, komisyonlara 50 kişi 
yerine, 55 kiiş'i gönderiyorsunuz; bağımsızların hak
kını gasp etmiş oluyorsunuz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
İHSAN TOMBOŞ (Çorum) — Bize gelirsiniz, ko

misyona göndeririz sizi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Btaıeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türküye Büyük Miüett Meclisi Başkanlığına1 

Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Tekliflinin, mad
de 23Hin ikinci fıkrasının sonuna : 

«Bu vazgeçilen boş üyelik, muhalefetteki diğer par
tilerin kontenjanlarına, sayıları oranlarında eklenir» 
şeMkiide bir cümlemin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili 
Hilmi NaJllbantoğlu 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Bir kere, sistemi bozar; ikincisi, muhalefet par
tilerine rüçhan hakkı tanıyan, imtiyaz tanıyan bir hü
küm taşıyor bu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalibanıtoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şimdi, Meclis Başkanlığı, diyelim ki, Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunu tespit edi
yor; sayıyı nasıl tespit ediyor bilmiyorum ama, «23 kişi 
olacak» düyor, bilfarz. Bu üyeliklerin 13 tanesi iktidar 
partisine, 10 tanesi de muhalefet partilerine verilmiş 
oluyor, örneğin, bu 10 üyelikten (B) partisine 6, (C) 
partisine de 4 kişi düşmüş olsun. Şimdi, bir parti daha 
çikıyor ve bu sayı 5'e veya 2*ye indiriliyor ve bir par
tiye de 1 üyelik veriliyor. O zaman, o parti de, acaba 
bönden alması gereken 1 üye mi diye düşünüyor ve 
ben şuradaki 14 kondisyondan bir tanesine 1, diğeri
ne 2, ötekine 1 üye verdim diyor ve bazen öyle olu
yor ki, bir üyeye iki veya üç komisyonda iş düşüyor; 
dolayısıyla da bu üye, «Ben çalışamıyorum» diyor ve 
'böyle olunca da, bir parti, «Bu komisyona da biz üye 

BAŞKAN — Efendim, ayağa kalkan milletvekıille-
rini tespit ediyoruz : 

Sayın Tutum, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Gürpınar 
Sayın Nalbantoğlu, Sayın Nehrozoğlu, Sayın Cengiz, 
Sayın İpek, Sayın Aydemir, Sayın Ozansoy, Sayın Tipi 
ayağa kalkarak yoklama istemişlerdir. 

Yoklama yapıyoruz : 
(Yoklama yapıldı) 

vermeyelim» diyebiliyor- O partii, komisyona üye ver
mediği takdirde - ki, buradaki ikinci fıkra ondan bah
sediyor - «Bir siyasî parti grubu, herhangi bir komis
yonda kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir» diyor; 
üyelikten vazgeçti diyelim, peki o üyeliği kim alacak? 
Zaten iktidar partisi payını almış ve 13 üyeliği ken
disine seçmiş. Dolayısıyla, o üyeden de vazgeçemez; 
çünkü o komisyonda çoğunluğu sağlayacak ki, hükü
metin sözünü komisyonda yürütebilsin. Zaten, şim
diye kadarki olgu da budur. Bu sefer, birisinden vaz
geçtiği zaman, o üyelik boş mu kalacaktır? Yani, bu
nun tamamlanması ve komisyon sayısının 23 olması 
lazımdır. Acaba bu üyeliği kime vereceksin? Bu üye
liği diğer bir muhalefet partisine vereceksin. Yani o, 
iki tane üye seçmişse, bir tane daha seçip, gönderecek, 
böylece üye sayısı 5 olacak; zaten diğerinin sayısı da 
4 veya 5'tlir ve dolayısıyla da komisyonun sayısı 23'ü 
bulmuş olacak. 

Ben, bu eksikliği tamamlamak içlin önerimi yap
tım. Bunun gerekçesi açık olarak da vardır; ama öyle 
zannediyorum ki, iktidar partisi, üç seneden beri geti
rilen İçtüzük Teklifini, illa kendi yasası gibi çıkar
mak istiyor ve üzerinde herhangi bir değişiklik yap
mak istemiyor. Komisyonda ve Komisyon Başkanın
da neden bu katılık vardır; bilmiyorum. 

Eğer önerimi kabul ederseniz bir eksikliği tamam
lamış olursunuz; etmiyorsanız da siz bilirsiniz, biz ge
lir düzeltiriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
çoğunluğumuz yoktur; bu kadar önemli bir madde
nin bu şekilde geçirilmesine gönlümüz razı değildir. 

BAŞKAN — Yoklamaya sonradan gelen arkadaş
lar, isimlerini, seçim bölgelerini ve imzalarını havi ya
zılı pusulalarını göndersinler efendim. 

(Pusulalar toplandı) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kâğıtların okun

masını istiyoruz Sayın Başkanım. 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — O kadar insan 

gelmedi ki sonradan; elinizde bir tomar kâğıt var. 

II. — YOKLAMA 
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CAHlT TUTUM (Balıkesir) — Onu kabul et
meyiz. 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Okuyun onları 
kümmiş bakalım! 

BAŞKAN — Pusulaları okuyorum: 
Ayçan Çakıroğulları?.. 
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Bura

da. 
BAŞKAN — Tayyar Sadıklar?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Burada. 
BAŞKAN — Ziya Ercan?.. 
ZİYA ERCAN (Konya) — Burada. 
BAŞKAN — Mustafa Çorapçıoğlu?.. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bu

rada. 
BALKAN — Ali Dizdaroğlu?.. 
ALÎ DÎZDAROĞLU (Antalya) — Burada. 
BAŞKAN — İsmail Şenıgün?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Burada. 
BAŞKAN — Nihat Akpafc?.. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Burada. 
BAŞKAN — Mustafa Kılıçasîan?.. 
MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Burada. 
BAŞKAN — Halûk Bayülfcen?.. 
ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Bu

rada. 
BAŞKAN — Fehmi Memişoğlu?.. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Burada. 
BAŞKAN — iskender Cenap Ege?.. (DYP sıra

larımdan «Biraz evvel buradaydı» sesleri) 
Mehmet Ali Doğuşlu?.. (ANAP sıralarından «Yok» 

sesleri) 
Sezai Pekuslu?.. 
MEHMET SEZAİ PEKUSLU (Ankara) — Bu

rada. 
BAŞKAN — Lezgin Önal?.. (ANAP sıralarından 

«Yok» sesleri) 
Gürbüz Şakraniı?.. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Sayın Baş

kan, ben yoklamada burada idim. O pusulayı saat 
15.001t)eki yoklama için verdim. 

BAŞKAN — Efendim, hangi saatteki yoklamaya 
ait olduğunu belirteceksiriiz. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Yoklamada 
«Burada» dedim. 

BAŞKAN — Barlas Doğu?.. («Yok» sesleri) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Biraz evvel bura
daydı, ben gördüm efendim. 

BAŞKAN — Mehmet Delceoğlu?.. 
MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Bu

rada. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Çoğu yok. 
BAŞKAN — Efendim kâğıdı verir, dışarı çıkar. 

Gelirse, burada olduğunu gösterirse, tabiatıyla... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmaz efendim; 

siz yoklama anını tespitle yükümlüsünüz Sayın Baş
kanım. Bir yoklama bir saatte yapılmaz ki efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Oisıman Doğan?.. 
OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Buradayım. 
BAŞKAN — Hamdi Özsoy?.. 
HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Buradayım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle yoklama 

olmaz ki. 
BAŞKAN — Nihat Türker?., 
Şevket Gedik?.. 
AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Burada. 
BAŞKAN — Ledtin Barlas?.. 
LEDİN BAlRLAS (Adana) — Burada. 
BAŞKAN — İhsan Gürbüz?.. 
İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Burada. 
BAŞKAN — Fenni Islimyeli?.. 
FENNİ ISLÎiMYELİ (Balıkesir) — Burada. 
BAŞKAN — Altınok Esen?.. 
ALTINOK ESEN (Konya) — Burada. 
BAŞKAN — Saffet Sert?.. 
SAFFET SERT (Konya) — Burada. 
BAŞKAN - Mehmet Özalp?.. 
MEHMET ÖZALP (Aydın) — Burada. 
BAŞKAN — Mehmet Kafkaslıgil?.. 
MEHMET KAFKASLIGIL (İstanbul) — Bura

da. 
BAŞKAN — Süleyman Koyuncugil?.. 
SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — Bu

rada. 
BAŞKAN — Arif Atalay?.. 
MBHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Bu

rada. 
BAŞKAN — İsmail Saruhan?.. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Burada. 
BAŞKAN — Ali Dizdaroğlu?.. 
ALİ DİZDAROĞLU (Antalya) — Burada. 
BAŞKAN — SaJbri Keskin?.. 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Burada. 
CAHlT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

mükerrer olup olmadığını anlayamazsınız ki; bu yolla 
sağlıklı bir yoklama olur mu? Mükerrer olup olma
dığını bilemeyiz ki. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. 

Burada Kanunlar Müdürlüğüne mensup arkadaş
lar iki koldan işarielt ediyorlar; buradaki işaretle isim
leri karşılattırıyorlar. O bakımdan, hiçJbir zaman sağ
lıksız bir Sayım mümkün değil. Onun için, sayım sağ
lıklıdır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kadar uzun 
süre verilir mi? Böyle sağlıklı yoklama olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz, «okunsun» de
yip, iıtiiimaltsızlık gösterince, biz de okuyoruz. Görülü
yor ki, bütün arkadaşlar da burada. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Kendileri gibi sanı
yorlar bizi de. 

BAŞKAN — Aydın Baran?.. 
AYDIN BARAN (Siirt) — Buradayım. 

IV.— 

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 Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (21191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Devam) 

BAŞKAN — 23 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde 
kalbül ediîmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Komisyonlara üye seçimi 
MADDE 24. — Komisyonların her birlinin üye 

sayısı - Anayasa ve kanunlarla tespit edilenler hariç -
Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 
işaret oyuyla tayin edilir. 

Komisyonlara, yasama döneminin ilk iki yılı için 
bir sonraki üç yılı için de bir, üye seçimi yapılır. Gö
rev süreleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. 

Siyasî parti gruplarının komisyonlar için bildirdik
leri adayların isimlerini gösterir listelerin Genel Ku
rulca işaret oyu ite onaylanması suretiyle seçim ta
mamlanmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğilu, buyurun. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; önemli olduğunu 
sandığım bir noktayı yüce kurulun dikkatine sunmak 

BAŞKAN — Saffet Sakarya?.. 
SAFFET SAKARYA (Çankırı) — Burada. 
BAŞKAN — Ayhan Uysal?.. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Burada. 
BAŞKAN — Mahmut Orhon?,. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Doğuşlu?.. 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Burada. 
BAŞKAN — Evet, okunan isimler buradadır. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkam, yazı gönderdim; ama beni okumadınız. 
BAŞKAN — Siz okunmadınız mı efendim? 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Okun

madım. 
BAŞKAN — Evet. 
Yetersayımız vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

için huzurunuzdayım. Komisyonlara üye seçimini dü
zenleyen metin şu sözlerle bitiyor : «Siyasî parti grup
larının komisyonlar için bildirdikleri adayların isim
lerini gösterir listelerin Genel Kurulca işaret oyu ile 
onaylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur.» 

Aslolan seçimdir, Anayasanın ifadesi de böyledir, 
olayın kendisi de budur; ama seçim başka şeydir, 
tasdik başka şeydir. Burada listenin onaylanmasından 
bahsediliyor ki, bu seçim olayına ve seçim esprisine 
uygun değildir. 

Komisyonlara, siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adayların, teker teker, şu veya bu seçim usulü ile ay
rı ayrı seçilmeyip, liste halinde seçimin icrası, fiilen 
ve bir pratik olay olarak o şekilde yapılıyor olabilir; 
ama İçtüzük metninde «onay» sözcüğü isabetli de
ğildir; onay, tasdik demektir. Genel Kurulun komis
yon üyelerini saptaması bir seçim olayıdır. Burada 
«onay» sözcüğünün uygun ve isabetli olmadığına tek
rar işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. 

Sayın Tombuş, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Tombuş söz istediler, 
ondan sonra sorunuzu sorarsınız. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu maddenin esası üzerinde her
hangi bir itirazım yok; yalnız, bir redaksiyon hatası 
olduğu kanaatindeyim. İkinci cümleyi okursak, bura-

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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da mana çok ters anlaşılıyor, bunun düzeltilmesi la
zım. Bilmiyorum komisyonumuz ne der? Diyor ki : 
«Komisyonlara, yasama döneminin ilk iki yılı için bir, 
sonraki üç yılı için de bir, üye seçimi yapılır» üye 
kelimesinden evvel bir virgül var; ama okunduğu 
zaman bir tek üye seçilir gibi bir mana çıkıyor. Bu
raya, «bir defa, kere, kez», hangisi uygun bulunup 
da konursa bu mana sarahaten anlaşılır zannediyo
rum. 

Bunun arkasındaki cümle, «Görev süreleri ye
nileri seçilinceye kadar devam eder» şeklinde; ama 
kimin süreleri devam eder, cevap yok. Buraya da, 
«üyelerin» veya «komisyon üyelerinin» ibaresinin ko
nulması gerekir gramer bakımından. 

Bu redaksiyonları bilmiyorum - ben bir takrir 
vermedim ama - komisyon resen yapabilir mi, yapa
maz mı? Bu hususların, gramer bakımından düzel
tilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

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

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
kere, Sayın Tombuş arkadaşımızın endişeleri varit 
değil. Bakın ne diyor : «Komisyonlara, yasama dö
neminin ilk iki yılı için bir, sonraki üç yılı için de 
bir, üye seçimi yapılır» hangi üye seçimi?.. Komis
yonlara üye seçimi. Yani, zaten komisyonlara seçilen 
üyelerden bahsediyor; burada tekrar, «Komisyon üye
leri» demeye lüzum yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir üye seçimi, 
iki üye seçimi, üç üye seçimi olur mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır efendim, o 
bir üye seçimi değil, o «bir» kelimesi süreye aittir. 
Binaenaleyh, bence redaksiyon işlemi mevzubahis 
değil. 

Sayın Cahit Tutum'un endişelerine de katılmıyo
ruz. Zaten de önerge yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben bir endişeyi 
izhar etmedim; Sayın Tombuş izhar etti. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, soru mu sora
caktınız? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Tombuş'un belirttiği konuyu belirtecektim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İzahat verdim. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde müzakere

ler tamamlanmıştır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis

yon geri alsın da yeniden redakte etsin. 
BAŞKAN — 24 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 24 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Komisyon üyeliklerinde boşalma 

MADDE 25. — Bir komisyonun üyeliklerinde bo
şalma olursa yenisi seçilinceye kadar komisyonun gö
rev ve yetkisi aynen devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 
Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona 

eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasî partiye men-
subölan milletvekilinin, komisyon üyeliği kendiliğin
den sona erer. 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranların
da değişiklik olması sonucunda bunların bir komis
yonda sahiboldukları üyeliklerin sayısı değişen oran
lara uymuyorsa, Başkan bu durumu tespit eder. Bu
nun üzerine 23 ve 24 üncü maddeler uyarınca gere
ken işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge?.. Yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Esas komisyonlar 
MADDE 26. — Raporu Genel Kurul görüşmele

rine esas olacak komisyona, esas komisyon denir. 
birden fazla komisyonda görüşülecek işler, Başkan* 
lıkça, en son olarak, esas komisyona havale edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. 26 ncı madde kabul edilmiştir, 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtibi

nin seçimi 
MADDE 27. — Üye seçimi tamamlanınca, ko

misyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ta
rafından toplantıya çağırılırlar. 

Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtiplerini seçerler. Meclis Hesaplarım İn-
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celeme Komisyonu, üyeleri arasından, ayrıca bir de
netçi seçer. 

Bu seçim için toplantı yetersayısı, komisyon üye 
tamsayısının salt çoğunluğudur. Seçim gizli oyla ya
pılır. Seçilmek için, toplantıda hazır bulunanların salt 
çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Gereken hallerde, komisyon başkanının teklifi üze
rine belli bir konu için özel sözcüler veya bir özel 
kâtip toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu
nun oyu ile seçilir. 

İBAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adı
na Sayın Hasan Ailitay, (buyurun. (DSP 'sıralarından 
alkışlar) 

DSP GRUBU ADİNA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın IBaşkan, değerli milletvekilleri; ben de, 
Sayın 'Başkan g'iibi düşünerek, 23 üncü maddede görü
şülen konulanın 27 nci malddade görüşülmesi görüşün
de oHduğum için, bu konudaki görüşlerimi 27 nci mad
dede açıklamak üzeri© söz akmış bulunuyorum. 

İSayın Başkam, değerli milletvekilleri; Anayasanın 
95 inci ımaddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ıgrulbu lolan siyasî partiler için, yasama çalışmalarına 
güçten oranında katılır diye açıkça (hüküm koydu
ğuna göre ve yasama çalışmalarında da, komisyon 
başkamı veya başkanvekiili, komisyon gündemine hiç
bir şey getirmediğinde, yasama çalışmalarının dura
cağı da k'eısin olduğuna göre, (başkam ve fbaşkanveki-
linin seçimi de, temsil'i de yasama çalışmalarının (ben
ce özünü, esasını teşkil eder. Bu nedende de, Anaya
sanın emredici ıhlülkmüne uygun olarak, hangi komis
yonda naniği partimin, ne oranda temsil edileceği, Da
nışma Korulunda veya ıbenzer uzlaşma yollarıyla be
lirlenir ve siyasî partiler yasama çalışmalarına katıl
mış olurlar. 

Anavatan Partisi Mileüvekiili Sayın İhsan Tamıbuş, 
23 üncü maddenin mnülzalkeresi sırasında dediler ki, 
«Parîamen'iicyu çalıştırmak daha çok iktidarın görevi
dir»; doğrudur, ama ıbu anki uygulamalar şunu gös
termiştir. İktidar elinde kanun Ibülkmünde kararna
me çıkarma yetkisi olduğundan, işine gelen konular
da, ivedi olarak, bu kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini, Anayasaya uygun olsun, olmasın, 
kullanmıştır ve... 

İHSAN TOMIBUŞ (Çorum) — «Uygun olmasın» 
değil... 

HASAN ALTAY (Devamla) — Beyefendi, örne
ğin Hakimli er 'Kanunu, ((hâkimlerin özlük işlerine iliş
kin yasa) bence Anayasa emedir, çıkarılmamıştır; öz
lük işleri kanun (hükmünde (kararnameyle düzenlen

miştir. Bu konuyu da pekala biliyorsunuz, bilmeniz 
gerekir; özür dilerim. 

Bu gibi konularda, zaten, hükümetin, iktidarın 
acele edecek hali kalmamıştır. İktidar ne yapmakta
dır? İşine gelmeyen konuları, (komisyon gündemlerin
de bekletmektedir. Örneğim, mulhalfet partisi (millet
vekili bir teklif veriyor; (bu teklilf 'başkan ve fcaşkan-
vekili tarafından ele alınmazken, işlerine gelen her
hangi bir öneri ele alınıp görüştürülebiliyor. !Bu ne
denle de, Anayasanın öngördüğü düzen (milletıvekil-
ıleririin ve parlamentonun gündeminle hâkim olması 
esası) 'bu şekilde çiğnenmiş oluyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ondu) — Tersini dü
şünün. 

HASAN ALTAY (Davamla) — Aksini düşünelim 
efendim : Komisyon 'balkanları ve başkanvekilleri se
çilirken, Sayın Barbakanın bir slözü oldu, «Bizim ar
kadaşlarımız daha çok çalışmak istediklerinden, mu
halefete (hiçbir şekilde temsil görevi vermeyeceğiz» 
dedi; ama değerli arkadaşlarım, 'burada hepiniz görü
yorsunuz, örneğin Adalet Komisyonunu ele alalım, 
yedi kişiyi zor bir araya getirip toplanabiliyoruz. Hiç 
de öyle değil, yani bazı iktidar milletvekilleri, kendi 
komisyon üyelerini tanımaktan aciz, tanımıyorlar; 
çünkü gelmiyor, hepimiz görüyoruz; inkâr ederseniz, 
zabıtlarda da bu var. 

Şimdi, bu durumda, Ibakıyorsunuz, komisyon baş
kanı yok, parlamentonun da çalışması lazım; en azın
dan, başkan yardımcısı muhalefetten olursa çalışacak
tır. 

'ikincisi : Yine, komisyonların, toplanamadıkla
rından gündemindeki konuları görüşemediği bir ger
çek. olduğuna göre, diğer millettvekiillerini, muhalefeti 
de ıbu işe katarak teşvik dfcmek, şevke getirmek ola
sıdır ve zorunlu ıbir harekettir. Aksi halde, istenme
yen durumlar ortaya çı'kıryör. 

(Değerli arkadaşlarım, ayrıca Sayın Başbakan, özel
likle, «işte, e.skilsr 12 EıylüTü getirdiler» diye, sık sık 
12 Eylül öncesine çatıyor; ama bakıyoruz, ibeğcîi(rr.e-
diğimiz veya eleştirdiğimiz 12 EjyM (öncesi siyasal ya
şamda bile, en az ortak noktalar ortaya konulmuş, 
işbirliğine gidilmiş. Şimdi şunu rahatça söylemek ola
sı : Siz, 12 Eylül öncesi uzlaşma ortamının da çok 
çok gerisinde ibir alana parlamentoyu çekiyorsunuz. 
Bu durumda, parlamentonun sağlıklı bir şekilde ça
lışma olanağının olacağını zannetmiyorum ve bu çı
karılacak İçtüzüğün, Ibu ihaliyle, sizlere de, bizlere de 
hiçbir yarar getirmeyeceği açıktır. 
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Bu nedenle, anayasa hukukuna göre, Anayasa 
Maihlkemesine gitme ihtiyacı, zannederim, daha çok, 
Anamuhalefet Partisince hissedilecektir ve diğer par
tiler de mutlaka, bu İçtüzüğün, Anayasaya aykırılığı 
dolayısıyla iptal ettirilmesi yoluna gidecektir ve bü-
yülk bir olasılıkla da şu ana kadar kabul ettiğimiz 
maddeler ile /bu maddemin iptalinin söz konusu ola
cağı açıktır. Bu durum ise, parlamento olarak bizim 
için hiç de olumlu olmayan sonuçlar doğurmuş ola
caktır. 

iBu yanlışlığın düzeltilmesi lazım. Gerekirse sayın 
kormsyon maddeyi geri alsın, yeniden görüşsün, par-
tilerarası 'bir uylaşma bu konuda bulunsun. Aksi hal
de, mutlaka aksayacaktır. 

Teşeiklkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 

vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 344 Sıra Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 27, 'birinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın ek
lenmesi ve diğer fıkraların aynen devam etmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Komi siy on 'başkan ve sözcüleri iktidar kontenja
nına, komisyon başkanvekili Anamuhalefet Partisi 
kontenjanına, komisyon kâtip üyeliği diğer muhalefet 
partilerinin sayısal olarak çok olanımın kontenjanına 
verilir. Aday gösterilenlerden seçilirler. Adayların bir 
ve 'birden fazla olması halinde de aynı kontenjanlar 
gereğince seçim yapılır.» 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğiu 
Erzurum 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Ruşan Işın 
Sivas 

Veysel Varol 
Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe : Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Divanı 
teşkilindeki demokratik ruh ve demokratik uzlaşma 
ortamı yaratılma istemi ibu komisyonlara da yansıtıl
malıdır istiyorum. 

Anayasamız ibile muhalefetin varlığını Mecliste zo
runlu görmüştür. Muhalefeti olmayan, muhalefetin 
temsiline rıza göstermeyen ve ibu Meclis komisyonla
rında olduğu gibi, sayıca bile sözü ve oyu itibariyle 
tesirsiz olmaya mahkûm edilmiş bir muhalefet varlı
ğını anoak kabul etmiş ve iki seneden beri uygula
malarıyla da bumu kanıtlamış bir iktidarın demokrasi

den yana olduğu, demokratik geçiş döneminin her 
olgunlaşma adımına rıza gösterdiği söylenemez. 

ıBu nedenle, bu komisyonlarda bir iki mevkiin ve
ya görev kademesinin muhalefetle bölüşülüp, demok
ratik uzlaşma ortamına kapı açılması bakımından bu 
teklifi yaptım. Takdir yüce Meclisinîzindir, arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mecli

si İçtüzüğü teklifinin 27 nci maddesinin ikinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağıdaki 
fıkranın 'üçüncü fıkra olarak maddeye eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Hasan Altay 
Samsun 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muzaiflfer Yıldırım 
Kayseri 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

İsa Varda 1 
Zonguldak 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Sııruri Baykal 
Ankara 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şevki Taştan Salih Alcan 
Sivas Tekirdağ 

Madde 27, fıkra 2 : Bu [toplantıda komisyonlar, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtipten oluşan baş
kanlık divanlarını seçerler. Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu, üyeleri arasından ayrıca bir denet
çi seçer. 

Fıkra 3 : 'Komisyonların başkanlık divanları, 
Meclisteki parti gruplarının üye sayısı oranında di
vana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Ko-
misyoiTİarın divandaki görev yerleri, Danışma Kuru
lu kararıyla, 12 nci maddenin birinci fıkrası gereğin
ce tespit edilen yüzde oranlarına göre, oranı en yük
sek olandan başlayarak sıra ile siyasî parti gruplarına 
dağıtılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tüzüğün 27 nci maddesinin ko

misyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Kemal Palaoğlu 
Balıkesir Sivas 

idris Gürpınar 
Muğla 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Hilmi Nalbantoğiu 
Erzurum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum efendim. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmeklte olan 'tuzluğun 27 nci maddesinin ko

misyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
(BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor 

mu efendim? 

ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKÜNOĞLU ı(AnJkara) — Katılmıyoruz efen
dim, zaten önergede bir gerekçe de 'bulunmamakta
dır, 

CAHİT TUTUM {(Bahkesir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Ibu madde, demin oylanarak reddedi
len önergemizin 'bulunduğu 23 üncü maddenin esprisi 
doğrultusunda Ibir madde. Kuşkusuz, ilke olarak 23 
ündü maddede benimsediğimiz fikir burada benim-
senmediği takdirde yapılacak şey, eğer Ibu maddeyi 
komisyon geri alır da bu kürsüden ifade ettiğimiz fi
kirler doğrultusunda düzeltirse, bu takdirde 23 üncü 
maddeyi tekriri müzakere ile düzeltmek her zaman 
mümkün. Belki, bu konuda genel bir yetki de alına
bilir. 

(Sayın DSP 'sözcüsünün buradan çok açıkça ifade 
ettiği gibi, 1 inci Yasama yılında centilmenlik anlaş
ması tamamen ihlal edilmiş ve komisyon başkanlık 
divanı, bütünüyle iktidar milletvekillerine hasredilmiş
tir. Bu konu, zaman zaman gündeme getirildiğinde, 
Sayın Başbakan, «Efendim, bir dahaki seçimlerde» 
diyerek, ikinci kez yapılacak olan, iki yasama yılı 
Idbldukıtan sonra yapılacalk olan seçimlerde bunu dik
kate alacaklarını, üzerine basa basa ifade etmiş, ama 
verilen sözlere 'sadakatsizlik bir meziyet halinde mu
hafaza edildiği sürece, bu tür 'beyanlara muhalefet 
olarak hiçbir şekilde itibar etmeyeceğimizde ortada
dır. 

Eğer iktidarla muhalefet arasında diyalog aranı
yorsa, ben vazifemi yapıyor ve sizleri uyarıyorum; bu 
maddeyi iktidarla muhalefetin bu Mecliste bir orga
nik bütünlük içinde, yasama işlevi açısından, yani 
Meclisi sadece iktidar ekseriyetiyle özdeşleşitiren me
kanik anlayışı terk edip, organik anlayışa davet etmek 
için bir fırsat olarak görüyorum ve (komisyonun bu
nun üzerinde bir kez. daha müzakere etmesini ve par-

11 . .2 . 1987 O : 1 
j 

tilerle ilişki (kurularak bu konuda bir uzlaşma imkâ
nı aranmasını öneriyorum. 

Takdir heyetindir. Saygıyla arz ederim. 
(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kalbut etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 27'nin birinci fıkrasından slonra aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini ve diğer fıkraların aynen devam et
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Komisyon başkan ve sözcüleri iktidar kontenja
nına, (komisyon başkanıvekili anamuhalefet partisi 
kontenjanına, 'komisyon 'kâtip üyeliği diğer muhalefet 
partilerinin sayısal olarak çolk olanının kontenjanına 
verilir. Aday gösterilenlerden seçilirler. Adayların bir 
ve birden fazla olması halinde de aynı kontenjanlar 
gereğince seçim yapılır» 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKÜNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim, müsaade ederseniz gerekçesini de kısaca arz ede
yim. 

Şimdi, bir defa arkadaşlarımız, mutlaka komisyon 
başkanlık divanını bir organ olarak kabul ederek 
oradan hareket ediyorlar. 

Bakınız, Meclis Başkanlık Divanı hakkındaki Ana
yasanın 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, «Baş
kanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye 
sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şe
kilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için 
aday gösteremezler» deniliyor ve aşağıdaki fıkralar 
da seçimin luisülünü tespit ediyor. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon 'Başkanı, bu konu
ları daha evvel müzakere ettik. Aslında, bu önerge
ler daha evvel reddedilmişti. Benim bu önergeleri oy
lanmamın sebebi, arkadaşlar, 27 nci maddede olması 
lazım gelir iddiasındalar... Bu itibarla, bu açıklanmış
tı, onu ifade ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKÜNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, 
açıklandı; doğru. Yalnız, bunlar Anayasaya da aykı
rıdır. Anayasa eğer isteseydi, komisyon başkanlık di
vanları için de bir prosedür, 'bir usul getirirdi; getir
medi. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İstemeseydi, onu j 
söylemez miydi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖUU '(Ankara) — Getirmediğine gö
re, demek ki istemedi. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir; 
centilmenliik anlaşması yaparlar. Bugün komisyonlar
da muhalefetten bir başkan veya başkanıvekili veya
hut da kâtip seçilmesine engel hiülküm yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasaya aykı
rı olmaz mı o zaman? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖUU (Anıkara) — Olmaz efendim. 
Anayasaya aykırı değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ne za
rarı olur? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 'Başkanı, bu konu 
aydınlanmıştır efendim. 

(Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Kahul etmeyenler... Önerge Ikaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : j 
Samsun Milletvekili Hasan Altay ve arkadaşları- * 

nın önergesi. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan Türkiye iBlüyük Millet Meclisi 

İçtüzüğü Teklifinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası- I 
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağıdaki fı'k- I 
ranın üçüncü fıkra olarak. maddeye eklenmesini arz ve I 
teklif ederiz. I 

Madde 27, fılkra 2 : Bu toplantıda komisyonlar, I 
başkan, haşlkanvekili, sözcü ve kâtipten oluşan baş- I 
kanlık divanlarını seçerler. 'Meclis Hesaplarını İnce- I 
leme Komisyonu, üyeleri arasından, ayrıca bir denet- I 
çi'seçer. 

Fılkra 3 : Komisyonların başkanlık divanları, Mec- I 
üsteki parti gruplarının üye sayısı oranında divana I 
katılmalarını sağlayacak şdkilde kurulur. Komisyonla- I 
rın divandaki igörev yerleri, Danışma Kurulu kara- I 
riyla, Î2 nci maddenin Ibirinci fıkrası gereğince tespit I 
edilen yüzde oranlarına göre, oranı en yüksek olan- I 
dan başlayarak sırayla siyasî parti igruplanna dağıtı- I 
İn. 

IBAŞKAN — Önergeye Komisyon Ikatılıyor mu? I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul I 
edilmemiştir. J 
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27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz çı
kalım da siz bunu bir günde kabul edin, çıksın gitsin. 

BAŞKAN — 28 inci maddeyi okutuyorum : 
Tatil ve araverme sırasında komisyonların çalış

ması 
MADDE 28. — Hangi komisyonların tatil ve ara

verme sırasında çalışacağı, Meclis Başkanının teklifi 
üzerine Genel Kurulca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyursunlar Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar im; 28 inci maddede biz bir noksan
lık görmekteyiz. Tatil ve araverme sırasında çalışa
cak komisyonların tespit edilmesi, komisyonun görüş
mekte olduğu konuların adedine ve ağırlığına göre 
değişebilen bir husustur. Komisyonların, prensip ola
rak;, kendi gündemlerindeki konuların adet, ağırlık ve 
müstaceliyet bakımından arz ettiği durumu daha ya
kından takdir edecekleri cihetle, tatil ve araverme sı
rasındaki çalışmalarının gerekli olup olmadığı husu
sunda görüşlerinin alınması uygun görülmüştür. 

Burada, bir komisyon düşünün ki, tatil ve araver
me sırasında çalışacak. Bu komisyonun gündeminde 
olan işlerin müstaceliyeti, adedi ve ağırlığının tatil 
ve aravermede çalışmayı gerektirip gerektirmediği hu
suslarında komisyonun hiçbir bilgisi yok; Başkanlık 
direkt komisyonu görevlendiriyor, «Tatil ve araver
mede çalışacaksınız» diyor. 

Şimdi burada, komisyona ağırlığı, şahsiyeti ve 
gündemindeki konular hakkında hiçbir mütalaası, gö
rüşü alınmadan «çalışacaksınız» denmesi, bu tür bir 
görev anlayışı, bilhassa, Meclise niyabeten çalışan bir 
komisyonun görüşü dikkate alınmadan direkt görev
lendirilmiş olması, komisyonun gönülsüz olmasını, 
bir emirle görev yapmasını temin edecek şekilde bir 
sonuç doğuracaktır. Onun için, biz bu fıkraya şöyle 
bir ibare ekledik : «Hangi komisyonların tatil ve ara
verme sırasında çalışacağı, komisyonların görüşü alı
narak, Meclis Başkanının teklifi üzerine Genel Ku
rulca tespit edilir.» Yani tatil ve aravermede bu gö
rev yine Meclis Başkanına mevdu; ancak, gündemi 
nedir, hangi konular vardır, müstacel midir, tatil ve 
aravermede görüşülmesi gerekir mi, hiç değilse bu 
konularda komisyonun da bir görüşünün alınmasının, 
çalışma ahengi bakımından daha doğru olacağı kanaa
tindeyiz. Çünkü bu, aynı zamanda, Başkanın araver
me ve tatilde görevlendireceği bir konu olduğuna gö-
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re, komisyonun da buna daha gönüllü katılmış olma
sını sağlayacaktır. Hiçbir mahzuru yoktur. Yani her
hangi bir engelleme, «Acaba bunun aksi olur mu ol
maz mı?» diye bir düşünce de mevzubahis değildir. 
Çünkü, önce geçen iki maddeden de anlaşıldığı gibi, 
zaten İktidar Partisinin Meclis Başkam ile İktidar Par
tisinin komisyon başkanının ahenk içinde çalışmasını 
da sağlayacağı bakımından, bu maddenin bu şekilde 
düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Şunu da ifade edeyim; bu maddeyi biz uzun süre 
tartışarak buraya getirdik. Bizden evvelki dönemlerde 
Meclis Başkanlığı yapmış olanların da görüşleri bu 
merkezdedir. 

Şimdi burada bir şeyi müşahede ediyorum : Biz 
bu tüzüğü bir nevi Meclisin usul yasası gibi kabul edi
yoruz. Yani, gerek Genel Kurulun, gerek komisyon
ların, daha düzgün, daha işlerlik, daha ahenk içinde 
çalışmalarını sağlamak üzere getirilen bu İçtüzük tek
lifine katkıda bulunmak istiyoruz; fakat Sayın Ko
misyon Başkam şartlanmış, yani burada her şeye ku
lağını tıkamış vaziyette gidiyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Otomatiğe bağlan
mış! 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Eğer böyle 
olursa, o halde niçin, biz bu kadar komisyonlar kur
duk, geçmiş tecrübelerden yararlandık; bu maddeleri 
getiriyoruz? Yani ne katkımız olacaktır? Bir katkımız 
olsun diyoruz, bunu da, geçmiş tecrübelerden yarar
lanarak burada ifade ediyoruz. Sayın Komisyon Baş
kanının bu tutumundan şikâyetçiyim, bunu huzuru
nuzda ifade ediyorum. Daha esnek, daha tutarlı 
olmalıdır, konuların üzerine biraz daha eğilmelidir. 

Bakın, demin bir şey söyledim : 23 üncü madde
de, «Bakanlar Kurulu üyesi milletvekilleri komisyon
larda görev alamazlar» deniliyor. Milletvekili olma 
kaydının orada ne lüzumu var? 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayalım efen
dim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Milletvekili 
olmayan bakanlar acaba komisyonlarda görev alabile
cek mi? 

Hem ifade bakımından, hem mantık bakımından, 
hem de mefhumu muhalifi bakımından, bu tüzüğün 
yazılmasına ve içeriğine dikkat etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu hususta bir önergemiz var; eğer bu önergemizi 
dikkate alırsanız, maddenin daha işler, daha güzel 
olacağı kaanatindeyiz. Takdir sizindir. Beni dinlemek 

lütfunda bulunduğunuz için en içten teşekkürlerimi 
sunarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 28 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır Mustafa Çorapçıoğlu 
Trabzon Balıkesir 

Turgut Sözer Ali Mazhar Haznedar 
Sakarya Ordu 

M. Abdurrezak Ceylan Murat Sökmenoğlu 
Siirt Hatay 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

«Madde 28. — Hangi komisyonların tatil ve ara-
verme sırasında çalışacağı, Komisyondan görüş alı
narak, Meclis Başkanının teklifi üzerine Genel Kurul
ca tespit edilir.» 

Gerekçe : Tatil ve araverme sırasında çalışacak 
komisyonların tespit edilmesi, komisyonun görüşmek
te olduğu konuların, adedine, ağırlığına göre değişe
bilen bir husustur. Komisyonlar prensip olarak kendi 
gündemlerindeki konuların adet, ağırlık ve müstace
liyet bakımından arz ettiği durumu daha yakından 
takdir edecekleri cihetle, tatil ve aravermede çalışma
larının gerekli olup olmadıği hususunda görüşlerinin 
alınması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyorum. Bir 
kere, arkadaşımızın itham edici sözlerine cevap ver
meyeceğim. Katılmayışımın sebebini de arz ediyo
rum; yüce Meclis hakem olur tabiî. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tüzü
ğün virgülünü değiştirmeyecek; sebep o. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Deği sürtmeyecek 
değil. Kendileri zaten komisyonda üyeydiler, böyle 
bir teklifi orada yapmadılar. 

Şimdi, komisyonların çalışmasına kim karar vere
cek? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. 
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Komisyonlar kimin namma çalışır? Türkiye Büyük 
Millet Meclisine niyaıbeten çalışır. Binaenaleyh, bu
rada çalışmasına karar verilecek olan komisyonun da 
eğer bir itirazı varsa, zaten yüce Meclise arz eder. 
Buna lüzum yok, beyhude yere işi uzatmaktan ibaret
tir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önerge üzerin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — İzah ettiniz efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Şimdi Sayın 

Komisyon Başkanı bir konuya temas etti de, onun 
üzerinde duracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; eğer Sayın Başkan «Kendileri 
Komisyondaydı, o zaman teklif etselerdi» diye bir ifa
dede bulunmamış olsaydı, önergeyi izah etme ihti
yacını duymayacaktım; fakat «O zaman niçin teklif 
etmedi?» diye ifade buyurunca şunu söylemek isti
yorum: Ben daima ifade ettim, biz konuyu ayrıca 
bir kurul olarak inceledik, ondan sonra yeni görüş
ler çıktı. O zaman ben, geçmiş başkanlarla, tecrübesi 
bulunan zevatla, eski milletvekilleriyle görüş içinde 
değildim ki. Ben o zaman komisyonda yalnız olarak 
bulunuyordum ve sonradan metni hep beraber ince
lemeye tabi tutunca, bunlar ortaya çıktı ve onlar bu 
görüşleri ifade ettiler, biz de bir önerge haline ge
tirdik. 

Şimdi, bunu niçin o zaman demediniz de şimdi 
diyorsunuz diye bir ifadede bulunmanın anlamını dü
şünemiyorum. Bu ne demektir? Bu, illa. bizim de
diğimiz olsun, biz bu şekilde yapacağız, demektir. 
Bizim, bu düşünceye katılmamız mümkün değildir. 

Yine tekrar ediyorum; çalışacak olan komisyonun 
düşüncesini almakta ne sakınca, ne engel var, ben 
bunu anlayamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, aslında, zatı âlinize 
madde üzerinde bu konuda söz vermememiz gere
kirdi, atladık; ama önerge vermeniz hakkında İçtü
zükte açık bir hüküm olmamakla beraber, tatbikat 
öyle olduğu için önergenizi oylayacağız; ama zatı 
âlinizin bu konuda konuşma imkânı İçtüzük hüküm
lerine göre yoktur. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Doğru, ben 
bunu biliyorum; fakat burada, bu kanunda bu şekil
dedir. Kanunların kabulünde bu şekilde hareket edi
lebilir. Yani, bir kanun tasan veya teklifi görüşülür

ken, orada muhalefet etmedikten sonra, burada hiç 
muhalefet edemezsiniz. Kanun tasarı veya teklifle
rinde bu böyledir; fakat İçtüzük görüşmelerinde ay
nı şeklin uygulanacağına dair bir madde yoktur. 

ANAYASA KOM'ÎSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aynı prosedüre ta
bidir. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — İçtüzük bu
rada bir özellik arz eder; ben onun için söz alıyo
rum. Açınız, bakınız, İçtüzük hükümleri hakkında 
böyle bir madde yoktur. Onun için konuşuyorum 
ve teklifin daha düzgün olarak çıkmasına gayret edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bu konu aydınlan
mıştır; İçtüzük, kanunlar gibi görüşülür efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — içtüzük ayrı 
bir konudur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aynı usuldür. 

BAŞKAN — Kanunlar gibi görüşülür efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Daha 

iyi olsun istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum ': 
Komisyonların toplantıya çağırılması. 

MADDE 29. — Komisyonlar, kendi başkanların
ca toplantıya çağrılır. 

Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için 
çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda ko
misyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. 
Ancak, komisyon gündemine hâkimdir. 

Bu çağrı ve gündem, komisyon üyelerine, Başba
kanlığa, ilgili bakanlıklara ve parti gruplarına ve di
ğer ilgili komisyonların başkanlıklarına ve teklifleri 
gündemde yer alan kanun teklifi sahibi milletvekil-
lerin'den ilk imza sahibine gönderilir; ayrıca ilan tah
tasına asılır.* 

BAŞKAN —Buyursunlar Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; ilgili maddenin ilk fıkrasında, ko
misyonların, sadece başkanı tarafından toplantıya 
çağrılabileceği öngörülüyor. Bunun aksadığını görü
yoruz; başkan ve başkanvekili, gerektiğinde, işine gel
mediği zaman komisyonu toplantıya çağırmıyor; ay-
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larca, yıllarca birtakım teklifler sürüncemede kalı
yor. 

Biz, bu madde ile ilgili bir önerge verdik ki, nor
malde Plan ve Bütçe Komisyonu hariç, 21 kişilik 
komisyonlarda 7 kişilik üye sayısıyla toplanıp ve bu
nun da 4'ü ile karar verme olasılığı varken, dedik ki, 
başkan görevini şu veya bu şekilde savsaklıyor, ih
mal ediyorsa, 7 komisyon üyesi, imza ile başvurdu
ğunda, komisyonu toplantıya çağırabilsin ve bu şe
kilde, uygulamada görülen aksaklıklar giderilebilsin. 
Aksi halde, siyasî partilerin ve milletvekillerinin ya
sama çalışmalarına güçleri oranında katılma ilkesi, 
maalesef uygulamada çiğnenmiş olmaktadır. Başkan 
istemediği takdirde ne milletvekilleri, ne de siyası 
parti grubu üyesi milletvekilleri komisyon toplantıya 
çağıramadıkları için, verdikleri yasa tekliflerini ge
reği gibi görüşememektedirler. Sadece ve sadece bir 
başkan veya başkanvekllinin keyfî tutum ve davra
nışıyla, parlamentonun tüm yasama çalışmaları engel
lenmiş olmaktadır. 

Bu nedenle, karar verebilen bir çoğunluğa, ge
rektiğinde, o komisyonun başkanı istemese dahi, zo
runlu olarak komisyonu toplantıya çağıraibilme im
kânının tanınması gerektiği kanısındayım. Bu neden
le, verdiğimiz önergenin kabulünü diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Buyursunlar Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; yıllardan beri şikâyetçisi olduğumuz bir 
konuyu, bu madde düzenliyor. Açıkça belirtelim: 
Komisyonlar direktif üzerine toplanıyor, yani hükü
met direktifi üzerine toplanıyor -bu iddiayı genel 
olarak yapıyorum, özel olarak değil- ve bu yüzden 
de, bana göre, parlamentonun itibarı büyük ölçüde 
yara almaktadır. Komisyonlarda bekleyen 160 adet 
kanun teklifimizi üç yasama yılı geçti hâlâ incele
mediler; çünkü direktif almadılar. Böyle komisyon 
olmaz. Sayın Komisyon Başkanı, «Komisyonlar Mec
lise niyabeten çalışır» diyor; ama dudakları öyle söy
lüyor, kalbi değişik; ancak direktif alırsa komisyon 
hızlanıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hükü
mete niyabeten çalışıyorlar. 

CAHlT TUTUM (Devamla) — Binbir mazeretde 
ıbuluyorlar, yani komisyonu toplayıp toplamama, baş
kanın keyfine katmıştır. Böyle komisyon mesaisi ol
maz ve bugün -şunu da belirteyim- komisyonlar de

koratif bir görüntü ötesinde, ciddî bir şekilde, bu 
yasama organına layık bir çalışma yapamamaktadır
lar. Benim şikâyetçisi olduğum önemli noktalardan 
'biri, «Başkan, zorunluluk olmadıkça iki gün önce
den, toplantıyı haber vererek, gündemini belirterek 
çağırır» hükmüdür. Bu «Zorunluluk olmadıkça» de
mek, uygulamada sayın başkanın keyfi veya sayın 
'başkana hükümetin direktifi olmadıkça, demektir. 
iBundan daha acı, bundan daha tahammül edilmez 
bir şeyi anlatamama ve bu böyle oluyor. 

Şimdi, «iki gün geçmedikçe, zorunluluk olmadık
ça» diyor; iki gün önceden haber verecek, toplantı
ya çağıracak.. Hep zorunluluk olur; çünkü hukuk 
anlayışınız hu. Bir şeyleri, birisi bir yerden direktif 
verir vermez kotaracaksınız hemen; onun için zorun
luluk görüp, toplayacaksınız! 

27 nci madde müzakere edilirken de beyanda bu
lunmuştum; başkanın yaptığı faaliyet Meclis faali
yetidir demiştim. Sayın komisyon başkanı acaba ora
da ne yapıyor merak ediyorum, şurada yaptığı me
sainin ne olduğunu çok merak ediyorum; Meclis faa
liyeti mi, değil mi? «Başkanın yaptığı faaliyet Mec
lis faaliyeti değil» diyor ve 27 nci maddeyi o yüz
den eksik ve aksak bir şekilde geçirdik. 

Şimdi bu maddede de benim üzerinde durduğum 
nokta şudur : Komisyon başkanı bu noktaya bir 
açıklama getirirse yararlı olur ve Sayın DSP sözcü
sünün söylediği gibi, aksi halde, milletvekillerinin, 
belli bir sayıda milletvekilinin çağrısıyla komisyonlar 
toplanatoilmelidir. Nasıl ki, Meclis Genel Kurulu, 
milletvekillerinin çağrısıyla toplanabiliyorsa, komis
yonlar niye toplanmasın? 

Şimdi 'burada şöyle bir çelişki var: Tekriri mü
zakere maddesi var. Tekriri müzakere maddesinde 
deniliyor ki, «Yeniden görüşmede, komisyon, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı 
istemi üzerine toplanır.» Demek ki, en kötü ihtimal, 
ibir komisyonu, başkanı toplamıyorsa, İçtüzüğün ye
niden görüşme maddesinde belitrildiği gibi, üye tam
sayısının salt çoğunluğu toplantıya çağırabilmelidir 
en azından; böyle düşünüyorum; çağırabilir diyorum, 
diyorum, evleviyet ilkesine dayanarak. Mademki tek
riri müzakere için hu yol var; ama salt çoğunluk çok 
fazla... Tekriri müzakere için doğru; fakat bir konu
nun görüşülmesi için, madde tasrih ederek bir konu
nun görüşülmesi için, komisyon, milletvekillerine çağ
rı çıkarabilirse, o zaman salt çoğunluk değil, belki 
normal, komisyonların toplantı nisabı olan üçte birle 
-şimdi onu da tartışacağız, biz ona da karşıyız- topla-
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ma son derece hatalıdır; ama en azından, belli sayıda 
milletvekili ile, komisyonların, başkanı tarafından 
toplantıya çağrılması sağlanmalıdır, milletvekillerinin 
talebi üzerine toplantıya çağırabilmelidir. 

29 uncu maddeyle ilgili önergelerimiz vardır, sıra
sı geldiğinde ayrıca arz edeceğiz. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Verilmiş önergeler vardır, okutuyorum : 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 29 
uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Turgut Sozer 
Sakarya 

AJbdurrezak Ceylan 
Sikil 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Murat Sökimenoğlu 
Hatay 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Madde 29. Birinci fıkra, (Ancak, komisyon gün
demine hâkimdir) cümlesinin metinden çıkarılarak 
düzenlenımelidir. 

Gerekçe : Aksi takdirde iki gün önce hazırlana
rak üyelere dağıtılmış olan gündem (maddesinin öne
mi kalmaz. 

İktidar partisinin komisyonda mevcut çoğunluğu, 
gündemi kendi arzusuna göre tayin edebilir. 

Aslolan komisyonun ihangi konunun, komisyonda 
hangi toplantısında görüşüleceğinin belli bir hale 
gelmiş olmalıdır. 

Komisyonun gündemine hâkim olması keyfiye
tinin, hangi anlama geldiği de tereddüfte muciptir. 
IBu nedenlerle bu paragrafın metinden çıkarılması 
düşünülmüştür. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Iç'tüzük tökiifinin 29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenımesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Ancak komisyon üyelerinin 1/3'ünün başvuru
su durumunda komisyon başkanı, komisyonu (top
lantıya çağırmak zorundadır. 

Ömer Kuşban 
Kara 

Hasan Altay 
Samsun 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Suriri Baykal 
Ankara 

İsa Varda! 
Zonguldak 

Arsan Savaş Arpacıoğ 
Amasya 

Duıncan Emiırbayer 
Itzmir. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Nuri Korkmaz 
Adana1 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tüzüğün 29 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasında yer allan «Zorunlu olmadıkça» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Calhit Tutum 
Balıkesir 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Kemal Palaoğlu 
SıVas 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Hüseyin Aydemir 
tamir 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tüzüğün 29 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasında yer alan «Zorunluluk olmadık
ça» ibaresi yerine, «Danışma Kurulu karan olma
dıkça» ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Calhit Tultum 
Balıkesir 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivaa 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞJKAN — önergeleri aykırılık derecelerine 
iglöre okutup işleme koyacağım. 

Samsun Milletvekili Hasan Altay ve arkadaşları
nın önergesi. 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzük Teklifinin 29 uncu maddesinin birinci 
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fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve tek
lif ©deriz. 

«Ancak komisyon üyelerinin 1/3'ünün başvuru
su durumunda komisıyon (başkanı, komisyonu toplan
tıya çağırmak zorundadır.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. Ge
rekçesini de kısaca arz edeyim: Bu hüküm, eski İçtü
züğümüzün - ki, 1961 Anayasasına göre hazırlanmış, 
demokratik usulde hazırlanmış bir İçtüzüktür - 27 
nci maddesinde de vardır zaten. Binaenaleyh, işim 
ayarlanması komisyon başkanına aittir. Komisyon 
üyelerinin 1/3'ünün daveti, komisyon işlerini aksat
maktan 'başka 'bir netice vermez efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum :' 
Trabzon 'Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi 
Genel Kurulda görüşlüilmek'te olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 
29 uncu maddesinin birinci ftoasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 29, Birinci (fıkra, (İAncak, komisyon gün

demine hâkimdir) cümlesinin metinden çıkarılarak 
düzenlenmelidir. 

IBAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. eOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. Es
ki 27 nci maddenin aynıdır. Sayın arkadaşımızın 
dediği ıgi'bi, «Öyleyse gündem bir tarafta kalır...» 
kalmaz, gündeme devam edilir; fakat o gündeme, 
fevkalade önemli 'bir mevzu var ise, o eklenir. Bu
radaki maksat odur. Kabul etmiyoruz eifendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş

larımın önergesi 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tüzüğün 29 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasında yer alan «Zorunlu olmadıkça» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmı-
ryoruz. Zaten, eski Tüzükte de var; 'bunu kaldırır
sanız, komisyonun çalışması aksar. 

OİLMIİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O za
man, yeni tüzüğü niye getirdiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başka hükümler 
koyduk efendim. 

e iLMİ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — Biz de 
yeni bir şey yapalım dedik. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yaptık yaptık; 
•başka bükümler koyduk. Eskisi de var, yenisi de 
var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, Madde 
üzerinde yaptığım konuşmamda, korriisyon çalışmala
rından yakınmıştım. İstatistiksel olarak yapmış ol
duğum tespitlerime göre - Anavatan da dalhil - bu 
Meclis üyeleri, komisyonlara yüzde 45 dolayında 
iltifat ediyorlar. Bu oran yüzde 55 olamıyor. Bunun 
bir nedeni, toplanıma kolaylığının sağlanmış olma
sıdır; çünkü, komisyon 1/3 çoğunluğuyla toplanı
yor ve katılanların salt çoğunluğu karar alıyor. Bu, 
fevkalade kötü bir şey. özellikle muhalefet de ko
misyon başkanlık divanlarında -temsil edilmeyince, 
âdeta ölü organlar haline mekanik organlar ha
line dönüştü. Bu Meclisin 17 nci dönemki kadar, 
parlamento hukuku açısından şanssız bir dönemi 
yoktur yani. Bir iktidar çoğunluğu ile bu çoğun
luğun mekanik bir hukuk anlayışı, bir yönetim an
layışı, var; komisyonlarda da bu hâkim; an
cak komisyonlar biraz evvel kullandığım söz
cükte olduğu gibi dekoratif. Yukarıdan gelen 
şeylere göre, süratle meseleyi vazediyor. İşte o 
«zorunluluk olmadıkça» lafı sürekli kullanılıyor. 
B/enim görebildiğim kadarıyla, bu «zorunlu olma
dıkça» o kadar sık kuManıılıyor ki, zorunlu görülü
yor. Kim görüyor bunu? İşin garibi, komisyon de
ğil, komisyon başkanı. Bakın komisyon başkanı
nın kullandığı bu yetkinin ne denli bir Meclis faali
yeti olduğu burada ortaya çıkıyor: keyfî, birtakım 
takdirî yetkiler veriyoruz; olağanüstü bir olay bu. 
Nasıl açıklarsınız bunu? «Zorunluluk olmadıkça» 
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ilbaresindeki «zorunluluk» nedeninin takdiri ona ait; 
toplanacaksınız, «Efendim zorunlu muydu»? diye 
tartışacaksınız. Yani, sayın başkan hükümetten al
dığı direktife göre komisyonu toplayacak: öyle iste
diler, çabuk olacak diye topladı. Burada, «zorunlu
luk» isteği hükümetin. Tebliğ ettiler; «Bir saat veya 
ilki saat sonra toplanacak» O toplantıda varsayalım 
ki, ekseriyet sağlandı ve toplanıldı; oturuluyor, ko
nuşuluyor. İlk konuşulacak şey, herhalde «Sayın 
(başkan, siz İçtüzüğün hükmünü ihlal ettiniz; zorun
luluk neredeydi? Nedir bunun zorunlluluğu? Anlatın 
'bakalım.» Onun usul müzakeresi açılacak, karar ve
rilecek, «Evet zorunluymuş» diye ekseriyet oylarıyla 
ka'bul edilecek, ondan sonra konunun esasına girile
cek. 

Şimdi, Ibiz, «zorunluluk» sözcüğünün metinden 
çıkarılmasını öneriyoruz. Meclis işi ciddi bir iştir, 
aceleye gelmez. Acdleye getirilmesi için de hiçbir 
sebep yok. Komisyonlar, kendilerine havale edilen 
işleri görüşürler. Nedir hu acelecilik? Aslında bu 
eskiden de vardı; ama ilginçtir, hu hükümden çok 
şikâyet edildiğine tanık olmadım; ama Sayın özal' 
in iktidarında bu şikâyet müşahhas l(somut) hale 
(gelmiştir. Çünkü, komisyonlar, kendilerini Meclise 
niyabeten çalışıyor kabul etmiyor ki; Başbakanın 
emrinde. Böyle komisyon zihniyeti olursa, tabiî, so
nuç 'böyle olur, yani parlamentoya da (böyle yansır. 
Acı olan budur. Zorunluluk olmayan şeyi bu ko
misyon 'bankalarıma vermek, (benim hukuk vicda
nımla bağdaşmaz. Hakikaten, iktidarla muhalefet 
arasında sağlıklı bir diyalog olsa, bunlar sorun olmaz; 
bizim, çok normal olan 'böyle bir şeye karşı çıkmamız 
da söz konusu olmaz; ama bütün normal şeyler 
bu iktidar zamanında anormal hale dönüştürülmüş
tür. Normali yok, hiçbir şeyin normali yok. Hukuk 
bilgisi yok, hukuk (terbiyesi yok... Böyle iktidara, 
elbette ki, böyle yetkiler verilmek istenmez. 

Şunu da belirteyim: Danışma kurulu var, ma
demki onu getiriyorsunuz, eğer zorunluluk hissedi
yorsanız, hiç olmazsa zorunluluğu, partilerarası, 
partileri temsil eden bir organın istişaresinden geçi
rerek tespit edin: Onu da kabul etmezsiniz. Biraz 
sonra gelecek önümüze; otomatik olarak, Sayın Ko
misyon Başkanının «katılmıyoruz» şeklindeki be
yanı ve sizlerin oylarınızla 'reddedilecek. Mesele bu
dur. Bu nedenle, önergemizde ifade ettiğimiz, me
tinden çıkarılması yolundaki düşüncemizin gerek
çesini de bu şekilde arz etmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ'MÎL 
T. COŞKUNOĞLU ((Ankara) — Gerekçesiz hiçbir 
beyanımız yoktur efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş

larının önergesi 
Yüksek Başkanlijğa 

Görüşülmekte olan Tüzüğün 29 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasında yer alan «Zorunluluk olmadık
ça» ibaresi yerine «Danışma Kurulu kararı olmadık
ça» ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılı
yorlar mı efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. Gerekçesini evvelce arz ettim. 

CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUIM (İBelıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Danışma Kurulu, aslında, partilerara
sı uzlaşma imkânlarını kolaylaştırmak için Ibir mü-
essesese alarak tedvin edilmiş. Aslında, bugünkü iş
leyişiyle hiç yararlı değil. 

İddia ediyoruz: Danışma Kurulu, bu işleyiş tar
zıyla, bizim önerdiğitmiz değişiklikler kabul edilme
diği sürece, sadece, 'iktidarın aceleyle bu Meclise ge
tirmek istediği bazı konuları sırf İçtüzüğün biçimsel 
mecburiyeti nedeniyle bir formaliteyi yerine getirmek 
için başvurulan ve âdeta anlaşmazlığı tescil etmek 
için kullanılan mekanik bir araç haline dönüşmüştür. 
Eğer bizim önerdiğimiz değişiklikler kalbul edilirse, 
Danışma Kurulu işlevsel olabilir; ama ona yatkın 
bîr iktildar çoğunluğu karşımızda yok. 

Şimdi burada getirdiğimiz, bizatihi çoğunluğun 
mantığını kullanarak, yani Anavatan Partisi iktidarı
nın beniimseldiği mantığı kullanarak bir ısunuş yapıyo
rum ve diyorum ki, siz zorunluluk halini keyfî ola
rak fcir başkana veriyorsunuz. Şimdi, diğer birçok 
ahvalde, Danışma Kuruluna getirilmesi zorunlu olan 
birtakım meseleler Danışma Kuruluna gelecek. Pe
ki, onlardan biri değil midir bu? Zorunluk halinin 
takdirinde, mademki komisyonlarda en azından, 
Anayasa gereği, güçleri oranında siyasî partiler tem
sil edilmektedir; o halde, siyasî partilerin temsil edil
diği Danışma Kuruluna bu meseleyi getirip, zorun-

— 401 — 



T. B. M. M. B : 63 1 1 . 2 . 1987 O : 1 

luluk sorununu, en azından istişarî olarak Igeçirip, 
Genel Kurulun da onayına arz ettikten sonra, pekâ
lâ onu toplayabilir. lAma 'burada istenen o değil. 
«Danışma Kurulu en geç yinmMört saat içinde top
lanır» deniyor duruma göre iki saat içinde de top
lanıyor. Burada 'da zorunluluk hali başkanın takdi
riyle olacağına göre, bu bir veya ilki saat da olur ya-
rum saat da olur. 

Üstelik, bu zorunluluk hali de ilginçtir. Nasıl du
yuracak üyelerine; telefonla mı, neyle (duyuracak? 
O da düzenlenmemiş. Öylesine tehlikeli şeyler benim
senmiş ki, kimisini telefonla kimisini başka şekilde. 
1/3 çoğunlukla toplandığı ve kararı da kolay alabil
diği için komisyonlar, zaten bir problem yolk; hatta 
şöyle sormak lazım; Bütün üyelere tebligat çıkaracak 
mısınız? Bu meçhul. Onu, bulduklarına yapıyorlar. 
Bakıyorlar ki, ekseriyetine haber verdiler, zıorunluk 
görüyor Sayın Başkan; buyuruyor ve böyle toplanı
yor. Tabiî bu tür komisyonlara, bu kadar keyfî, bu 
kadar irrasyonel çalışan bir yere, muhalefet, sürekli 
kavga etmek için mi gidecek? Yani iışi oraya kadar 
ımı götürmek 'istiyorsunuz? 

Sayın üyeler, en azından biır emniyet supabı 
olarak bu önerimizi takdirlerinize sunuyoruz. 

iAjNAİYİAlSA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞİKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, biraz saflaşma niteliğinde 
konuşma oldu; bir ilki cümle ile cevap vereyim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Cevap hakkı var
sa, bizim de var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNİOĞLU (Ankara) — Efendim mü
saade ederseniz.... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Hangi konuda sataşma var efendim? 
ANAYİAİSA KOMİSYONU İBAlŞKAlNI KÂ

MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim... 

BAŞKAN — Sataşma hakkında söz verebilirim, 
başka türlü veremem efendim. 

HÜSEYİN AVIM GÜLER (İstanbul) — Sataş-
* ma değil, eleştiri. 

iAjNAİYİAlSA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi, bir da
kika efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma hangi konuda? 
ANAİYAISA KOMİSYONU İBAlŞKAlNI KÂ

MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Söyleyeceğim 
efendim. 

Şîımldi, dediler ki, «Komisyon üyelerine tebligat 
yapmıyorlar, rasgele toplanııyiorlar.» Tebligat yapı
yoruz; hem tahtaya asıyoruz, hem gruplara yazıyo
ruz, hem şahıslara yazıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu zatı 
âlinizin şa/hsına ve komisyonuna ait bir söz değil; 
genelde kullanılmış bir sözdür. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞİKUNOĞLU (Ankara) — Komisyona 
ait. Komisyon başkanı bunu yapar mı? Komisyon 
başkanının yaptığı şeyin kanuna... 

BAŞKAN — Genelde söylenmiş bir sözdür efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
lEüımeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Komisyon başkanı, toplantı ve karar yeter sayı

sı 
MADDE 30. — Komisyonlar, başkanlarının yö-

. netitmindıe çalışır. Başkan bulunmadığı zaman başkan-
vdkili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder. 

Komisyonlar, üye tamsayısının üçte biri ile top
lanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır. 
BAŞKAN — Sayın Tornlbuş, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grup adına.... 
BAŞIKlAN — Buyurun efendim. Sayın Tutum 

grup adına söz istediler, bilahara size söz vereceğim 
Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ .(Çorum) — Önce ben istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, grup takaddüm ediyor. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Takaddüm eder; 

ama önce ben istedim, siz de verdiniz. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın ToımJbuş, ben sizin söz istediğinizi gör
medim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işte komilsıyoınları 
çalıştıracak en önemli madde karşınızdadır; tabiî, 
çalışmaya niyetiniz varsa. Bu söz, genel olarak sarf 
edilmektedir, belli bir kişiyi istihdaf etmiyor yahut 
belli kişileri istihdaf etmiyor. 

Burada pıaralamenter olarak, parlamenter sorum
luluk sonucu olarak bir yargıya varmamız gerekiyor. 
21 kişilik kiomisyon, 7 kişi ile toplanıyor, 4 kişi ile 
karar veriyor!. 
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Yapmayalım bunu, yaralamayalım bu kadar; bu
nu yapmayalım, vazgeçelilm. Çalışalım, devam ede
lim, (kömisıyionları dekor olmaktan çıkaralım. Üçte 
birle toplanıp, katılanların yarısı ile olupbittiye getir
mek, fevkalade yaralayıcı bir hükümdür. 

Kolaylık olsun dedik; Meclisin toplanmasında, 
Genel Kurulun toplanmasında kilitlenmeyi önlemek 
için toplanma (kolaylığı getirdik. Kuşkusuz, bunun 
ylararlan vardır, bunu kabul ediyorum; ama hele he
le komisyonların, 21 kişilik bir komisyonun 7 kişiyle 
toplanıp 4 kişiyle karara varması son derece sakın
calı. 

'Bu madde komisyonca geri alınmalıdır. (Komis
yon bunun üzerinde bir daha partilerle ilişki kurma
lı, partiler arasında bir anlaşma imkânı sağlamalı. 
Bu, parlamentonun .saygınlığıyla da ilgilidir. Aidalet 
(Komisyonunu düşünün: İdam dosyalarını, 21 kişi
lik komisyonda, 5 kişilik (bir karar nisabıyla kabul 
edeceksiniz! Düşünemiyorum... Aslında, komisyon
lara fazla değer verimi yorsanız, bir formaliteden iba
ret görüyorsanız, tabiî, doğrudur; buradaki usulü be
nimser sertiz. 

Biz önergemizde diyoruz ki: Üye tamsayısı salt 
çoğunluğu ile toplansın; katılanların da salt çoğun
luğuyla karar versin. Karar nisabı, hiçbir zaman üye 
tamsayısının dörte birinin bir fazlasından aşağı ol
masın. Yani Genel Kuruldaki karar nisabını getiri
yoruz. Karar bakımından, 21 kişilik bir komiısyon 
11 üyeyle toplanmalı, 6'dan aşağı düşmemeli karar 
sayısı. Bu en azından komiısyon çalışmalarına bir cid
diyet kazandırır umudundayız ve sanıyorum ki, bi
raz daha kaliteli, biraz daha öze inen çalışmalar ko
misyonda yapılabilir. 

Çünkü komisyonun sayısı ne zaman çoğalır, bili
yor musunuz? Muhalefet ıçok önem verdiği bir ko
nuda, kendisine icabet eden kontenjan sayısı Me, tam
sayıyla toplanmaya niyetlendiği veya girdiği zaman, 
iktidar çoğunluğu, onların üstüne çıkacak çoğunluğu 
çağırır ve burada gördüğünüz gibi, yoklamalarda, ko
nu ile ilişkisi otsun olmasın, o anda incelesin veya 
incelemesin hiç önemli değil, koşuşturarak bulunur, 
komisyonda ekseriyet iktidar lehine garantilendikten 
sonra toplantı açılır ve devam eder. Tabiî bu, bir ba
kıma muhalefete de büyük görev yüklüyor, onu ka
bul etmek lazım. Mademki bu şekilde düşük ekseri
yetle toplandığı görülüyor, muhalefet de kendine dü
şen üyeleri tam olarak bulundurursa, ister istemez ik
tidar da tehlikeyi görerek ona göre tedbir alacak ve 
sayıyı çoğaltmak için gayret edecektir. Bu bir bakı

ma doğrudur, yadsınamaz bu, ama ben işi o yönün
den, politik manevralar açısından düşünmüyorum. 
Yani, partilerin birbirlerinin bu şekilde açıklarını 
yakalaması, birtakım denge hesaplarıyla bir siyasal 
yarış sürdürmesi anlamında demiyorum. 

Normal olarak, 21 kişilik Ibir komisyon düşünül
düğünde, her halükârda salt çoğunluk olmalıdır ve 
burada 30 uncu maddede söylendiği gibi, üye tamsa
yısının üçte biriyle değil, salt çoğunlukla toplanmalı
dır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla ka
rar verilirken de, üye tamsayısının dörtte birinden 
aşağı olmamalıdır, bir fazla olmalıdır diyoruz. Bu 
komisyon toplantılarının biraz daha sağlıklı, biraz 
daha, önündeki meselelerin özüne nüfuz eder bir ça
lışma içine girebilmesi için, bir toplantıya katılma ha
vasının hissedilmesi lazım. Yoksa, salt, bir formali
teyi yerine (getirmek için komisyon toplanıyor ve o 
şekilde karar veriyor havasına bir kimse kapıldığı za
man, bu psikolojik engeli yıkmak, sanıldığı kadar ko
lay olmaz. 

'O halde, elbette ki, bu daha evvelkinde de var, 
halen uygulamada olan İçtüzükte de var; bu, aynen 
tekrarlanıyor. Belki büyük ihtimalle şu ola/bilir 
«(Komisyonları işletecek olan iktidardır» buyurdular. 
Biır bakıma doğrudur bu, siyasî litaratürde de böyle 
Igeçer; ama öte yandan, o yüce organın organik bü
tünleyicisi olan muhalefet de var; elbet, o da çalış
mak isteyecektir; ama çalışma şevkini ve iradesini 
bu tür matematik oyunlarla engellemek doğru değil
dir. 

Bu nedenle, Komisyon başkanlık divanında eğer 
muhalefet temsil edilirse, bu ciddiyet sağlanacak, bü
yük ölçüde sağlanacak, tamamen sağlanamaz. Bir si
yasî gelenek meselesidir, birikim meselesidir; gelenek
lere, siyasî geleneklere bağlılık meselesidir; ama o ti
tizlik gösterilmedikçe, sanıyorum ki, benim söyledi
ğim matematik esas, komiısoynların çalışmalarına da
ha fazla bir ciddiyet, daha fazla bir mehabet katar 
diye düşürtüyorum. Takdir yüce kurulundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Buyursunlar Sayın Tomlbuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri'; benim könuşjmak istediğim mev
zu tamamen değişikti; ama hazır buraya çıkmışken, 
Sayın Tutum'un görüşleri hususundaki fikirler imi de 
açıklamak isterim. 

Prensip olarak, kendisinin birçok fikirlerine işti
rak etmemek mümkün değil. Birçoklarımız korniş-
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yonların toplanamamasından veya yedi kişi ile top
lanıp dört kişi ile karar vermesinden mustaribiz. Ni
tekim, ışu elimizdeki İçtüzük Teklifi komisyon rapo
ru da - maddelerinin çok büyük bir kısmı - dört oyla 
kabul edilip «gelmiştir buraya. Bu bakımdan da mus
taribiz; ancak, bu bir hükmün getirdiği kusur değil-
Idir. Bu kusur, bizatihi komisyon üyelerinin, milletve
killerinin ve partilerin kendi kusurları'dır. Partiler ve 
ımilletvdkilleri sorumluluklarını müdrik oldukları tak
dirde, bu hiçbir zaman bu sekilide tahakkuk etmez. 
Biz, hangi hükmü ne şekilde getirirsek getirelim, eğer 
bizler ısioruım/luluğuımuzu müdrik değilseik, yine bu gi
bi mahzurlar ortaya çıkar. 

Üçte bir çoğunlukla toplanması, işlerin yürümesi 
ve kolaylaşması için getirilmiş bir hükümdür; bun
dan evvelki İçtüzükte de tatbik edilmiştir ve daha 
evvelki, yarıdan bir fazlayla toplanma hükmünün 
mahzurları görüldüğü için getirilmiştir, tecrübe edi
lerek getirilmiştir. 

Bu bakumdan, ben, bu hükmün mahzurlu oldu
ğuna değil, bu mahzuru yaratan bizlerin bu hususta 
kabahatli olduğuna kaniim. Bizler kendi vazifeleri
mizi müdrik olursak, bu hüküm rahatlıkla işler. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Alma, kurallar 
da gerekli Sayın Tomlbuş, 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Kuralları da 
bizler tatbik edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim temas etmek is
tediğim nokta başka ve bu hususta da bir önergem 
var. «Kom'isıyonlar üçte bir ekseriyetle toplanır ve 
komisyona katılanların salt çoğunluğuyla karar ve
rilir» deniyor ve arkasında bir cümle daha var: «Oy
larda eşitlik halinldb oylama tekrarlanır» İşte bu cüm
le, hem hukukî bakımdan, hem pratik bakımdan çok 
mahzurludur. 

21 kişilik komisyonumuz var, 21 kişinin iştira
kiyle toplandık; bir mesele hakkında 10 kişi, bir şe
kilde karar verdi, 10 kişii de çekimser kaldı. Bu hük
me göre ne yapacağız? Oylatacağız. Yine oylandı; 
10-10-Iİ. Ne zamana kadar; ila nihaye gider, bunun 
sonu yok; bu, sonsuz bir hükümdür, sonsuzluğa ka
dar gider. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başbakan 
müdahale edinceye kadar... 

İHSAN TOMiBUŞ (Devamla) — Kimsenün mü
dahalesi de mevzubahis değil. Ben kendi prensiple

rimde, arkadaşlarımın da kendi prensiplermde ve ka
rarlarında ısrarlı olabileceğine kaniim, hiçbir arka
daşımızı suçlayamayız. 

Böyle bir durumda, sonsuzluğa kadar gider; 
pratik bakımdan Ibu mahzuru vardır. Hukukî bakım
dan ne mahzuru vardır? Yukarıda diyoruz ki, «Top
lanır, hazır bulunan üyelerim salt çoğunluğuyla ka
rar verilir.» Karar ne ile verilecekmiş? Sait çoğunluk
la. Yani, kabul edenler kabul etmıeyenlerden fazla 
olacak; salt çoğunluk bu. 

Peki, eşitlik ollduğu takdirde, salt çoğunluk olu
yor mu, salt çoiğunluk teşekkül ediyor mu? Etmiyor. 
O halde, ne yapacağız; salt çioğunluk bulunmadığına 
göre, kabul edilmeyen bir şey ne olmuş olur? Redde
dilmiş olur. Bundan daha tabiî bir hukuk kaidesi 
olamaz. 

Hal böyle iken, buraya getirilmiş, sonsuzluğa ka
dar gidecek bir hüküm konmuş. Hem hukukî değil, 
Ihem de pratik değil. 

Bu bakımdan, bunu ben önergemle değiştirmek, 
düzeltmek istedim ve «Oylarda eşitlik halinde, oy
lanan konu reddedilmiş sayılır» ibaresinin konulma
sını teklif ettim. Eğer iltifat ederseniz, bu hukukî du
rum da, tenakuz da ortadan kalkar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞjKAN — Başka söz isteyen?.. Yok.. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Meclis İçtüzük Tteklifiniın 30 

uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki sekilide değiş
tirilmiştir. 

Madde 30. — Son fıkra: 

Oylarda eşitlik halimde, oylanan konu reddedil
miş (sayılır. 

Gerekçe: Bir hususun kabulü için gereken salt 
çoğunluk sağlanmamıştır. 

İhsan Tomlbuş Mümtaz Güler 
Çorum Uşak 

Hüseyin $en Haydar Koyuncu 
Arüvin Konya 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinim 
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30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Osman Bahadır Mustafa Çorapçıoğlu 

Trabzon Balıkesir 
İKöksal Toptan Ümit Canuyar 

Zonguldak Manisa 
Ali Mazlhar Haznedar »Murat Sökmenoğlu 

Ordu Hatay 
Madde 30. — Komisyonlar üye tam sayısının en 

az üçte biri ile toplanır ve hazır ıbulunan üyelerin 
sait çoğunluğuyla karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır. Ya
pılan üçüncü oylamada da eşitlik varsa, başkanın 
oyu karar nisabını sağlar. 

Gerekçe: İkinci fıkradaki «üye tam sayısının üç
te biriyle toplanır» ibaresine «en az» ibaresinin ila
vesi suretiyle toplantı nisabının alt tabanı konusun
da açıklık getirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise, tevali edebilecek eşitlik hali 
dikkate alınarak işin sürüncemede kalmaması için 
(kesin çözüm getirme yoluna gidilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı İçtüzük Tek

lifinin 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımızla öneririz. 

«Komisyonların toplantı ve karar yeter sayısı ve 
yönetimleri : 

Madde 30. — Komisyonlar, 'başkanlarının yöneti
minde çalışır. Başkan bulunmadığı zaman başkan-
vekili komisyona başkanlık yapar. 

Komisyonlar, üye tam sayılarının salt çoğunlu
ğuyla toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğuyla karar alırlar; ancak karar yeter sayısı hiçbir 
•şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasın
dan az olamaz.» 

Cahit Tutum İdris Gürpınar 
Balıkesir Muğla 

A. Rıza Akaydın M. Kemal Palaoğlu 
Çorum Sivas 

Yılmaz önen M. Seyfi Oktay 
İzmir Ankara 

H. İbrahim Şahin 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı İçtüzük Tek

lifinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunlu
ğuyla toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğuyla karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasın
dan az olamaz.» 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil NiMıtet Goral 
Aydın 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi 

İçtüzük teklifinin 30 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Komisyonların toplantı ve karar yeter sayısı ve 
yönetimleri 

Madde 30. — Komisyonlar, başkanlarının yöne
timinde çalışır. Başkan bulunmadığı zaman başkan-
vekili komisyona başkanlık yapar. 

Komisyonlar, üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunlu
ğuyla karar alırlar. Ancak, karar yetersayısı, hiçbir 
şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasın
dan az olamaz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. Anayasamızın 96 ncı mıaddesinde, Tür
kiye Büyük Miliet Meclisinim dahi, üye tamsayısının 
üçte biriyle toplanacağı yazılı. Komisyonlar için de 
aynı nispet düşünülmüştür. Karar sayısının da, tekli
fimizde belirtildiği gibi, aynen kalmasını uygun gö
rüyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

açıklamamı yerimden çok kısa olarak arz edebilir 
iniyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, mümkündür, buyu
run. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
büyük kurullarda dedikleri olabiliyor; fakat kurul
lar küçüldükçe, toplantı nisabı mutlaka yükseliyor, 
Ihatta tam toplanıyorlar. Dikkat edersek, özellikle 
yargı kuruluşları böyledir. Böylesine mantığa «pes» 
diyorum ve önergemin çok açık olduğunu söylüyor, 
Üakdiri yüce kurula bırakıyorum. 

BAŞKÎAİN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edrlmiömiştiı. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla

rının önergesi. 

Görüşülmekte olan 344 S. Sayılı İçtüzük Teklifi
nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve tleklif ederiz. 

«Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve hazır bulunan üyelerim salt çoğunluğuy
la karar verir. Ancak, karar yetersayısı, hiçbir şekil
de üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, birinci 
önergem oylanıp reddedildiği için, bu önergemin ge
ri verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeniz geri verilmiştir efendim.' 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Trabzon Milletvekili Osman Battadır ve arkadaş

larının önergesi. 

İçtüzük teklifinin 30 uncu maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının. aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 30. — Komisyonlar, üye tam sayısının 

en az üçte biıri ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğuyla karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır. Yapı
lan üçüncü oylamada da eşitlik varsa, başkanın oyu 
karar nisabını cağlar. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ-
MÎ'L T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BALKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler..., Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Çorum Milletvekili İhsan Tombuş ve arkadaşla

rının önergesi 
İçtüzük teklifinin 30 uncu maddesinin son fıkra

sı aşağıdaki şekilde değiştirillmiışttir. 
Madlde 30. — Son fıkra: Oylarda eşitlik halinde, 

aylanan konu reddedilmiş sayılır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen

dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ka
tılmıyoruz. 

Eğer bu önerge kabul edilirse, bu sefer komis
yonun aksine karar verilmiş oluyor. Komisyonun 
verdiği karar mutlaka müspet neticelensin diye de
ğil; müspet veya menfi... Komisyonun üye sayısı de
ğişebilir, daha baı&jka bir üye çekimser ise, ikinci de
fasında oylamaya katılabilir. Aksi takdirde, müsavi 
oy halinde, menfi karar çıkıyor. Binaenaleyh, kaibul 
etmiyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mecliste nasıl ya- • 
pılıyor?.. Genel hukuk ilkesi. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kafbul edenler... 

Kabul eHmeyenler.... Önerge kabul edilmiştir. 
.Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki 

değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Komisyonlara devam 

IMADDE 31. — Komisyon üyeleri, komisyon top
lantılarına devama mecburdurlar. Komisyon devam 
cetvelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na ve siyasî parti grubu başkanlıklarına sunulur. 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantı
ya veya bir yıl içindeki toplantılar in üçte birine ka-

- tılmayan komıisyan üyesi, mensubu olduğu siyasî par
ti grubunda komisyondan geri çekilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına Sayın Kazancıoğlu söz istemişler
dir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, ben de şahsım adına saz fetiyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, grup 
. adına söz istiyorum. 

ıBA$KAN — Peki efendim. 
Demokratik Sol Parti Grulbu adına, Sayın Ka

zancıoğlu, buyurun efendim. 
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DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN-
CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri1; komisyon toplantısı duyurusu ya üyelerin 
dolaplarına yazılı bir kâğıt bırakılması suretiyle ya 
da, gerekirse siyah tahtada ilan şekliyle yapılıyor. 

Efendim, benim başımdan çok geçti, komisyon 
reisine «Yahu bunu ne zaman yaptınız, benim ha
berim yok» dediğimde «Dolaplarınıza attık» cevabı
nı aldım. Dolaplarımız, kâğıtlar, kitaplar vesaireler-
le dolu oluyor, karışıyor, bulunmuyor. Siyah tahta
ya da bakılmayabiliyor ve bu surutle biz de devam
sız oluyoruz; bu, haksız yere, istemeyerek bir devam
sızlıktır. 

Ben derim ki - çok şükür şimdi bu imkân var -
kendi odalarımız var, oralarda sekreteryamız var, 
oraya tebliğ yapılsın, biz yoksak, sekreteryada olan
lara imza mukabilinde tebliğ bırakılsın. O zaman, 
tıpkı dışarıda, adlî tebligatta, nasıl ki evimizde olma
dığımız zaman hizmetçimize veya evimizde bulunan 
bir kimseye te!b%at yapılıyor da muteber oluyorsa, 
orada da muteber olur ve üst üste üç defa devam
sızlık olursa, kabahat bizim olur, ama bizim bundan 
haberimiz yok. Ne çıkar? Nihayet grup, sizin hak
kınızda, geri çekilmeniz içim yazı yazar. Şimdi bu, 
milletivekilıini haksız yere afişe etmek olur. 

O bakımdan derim ki, bu devamsızlık, kendisine 
yazılı olarak tebligat yapıldığı sabit olursa muteber 
olsun, bu zorunlu olsun. Nitekim bunun için bir de 
önerge vermiş bulunuyorum, takdiri yüksek heyeti
nize arz ediyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUİUM (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; benim bu
rada hukuk açısından takıldığım iki nokta var. 

Bir tanesi, komisyon üyelerinin, belli şartlar ta
hakkuk ettiği takdirde, kendi gruplarınca komisyon
dan geri çekilmesi. 

Şimdi, bana bu olidukça ters geliyor; neden kon
du acaba bu? Komisyonlarda görev almak, partilerin 
grup iç yönetmeliklerine göre zaten bir görev; yani 
o görevi veren, geri alabilir. Acaba içtüzükte, bir 
parti gaıbunu bağlayacak başka bir hüküm getir
mek mümkün müdür? Daha önce neden getirilmiş
tir? Bu hükmü koyanlar, geçmiş tecrübelerine daya
narak bir açıklamada bulunurlarsa faydalı olur. Ak
si halde, İçtüzük hükümlerine, bence, gruplara, is
terse böyle yapar, isterse böyle yapmaz diye yetki... 
Yetki de değil o. Nasıl bir yetkidir o? O olmasa da 

zaten var da, olursa da... Diyor ki: «Üç defa üst 
üste tespk edilirse bu, grup başkanlığına bildirilecek, 
ıgrup onu isterse çekecek, isterse çekmeyecek.» Ne-
ıdir faydası? Aslında grup iç yönetmeliklerinde; yani 
üyelerle ilgili müeyyide... İçtüzükte genel olarak, 
Genel Kurul çalışmaları ile ilgili olduğu takdirde bu
rada getirilebilir; ama bunun dışında, grupsal faali
yetlerle ilgili müeyyide getirmeyen İçtüzüğün yetkisi 
yoktur gibi geliyor bana. Burada bir yanlışlık yapılı
yor kanaatindeyim. Ama, nasıl konmuş bu, neden 
konmuş, hangi gerekçeyle konmuş? Üstelik, grup is
terse, eğer devamsızlığı sabit bir üyesi varsa, isterse 
çekebilecek, isterse çekmeyecek. Grup yetkilerini, 
yani üyeleri üzerinde bir partinin yetkilerini, genel 
hukuk ilkeleri açısından, grubun kendisi belirler, grup 
İÇ yönetmeliği belirler ve o, yasada da var, yasadan 
da alıyor o gücü. Acaba, İçtüzükle de bunu takviye 
etmek neden gerekti? Birinci nokta bu. Sayın Komis
yon Başkanı açıklarlarsa, memnun oluruz. Yani, grup 
isterse bu üyeyi geri çekecek, isterse çekmeyecek. 
Mefhumu muhalifimden, grup çekmediği takdirde de
vamsızlığa mesağ veriliyor; yani daha fazla devam
sızlıkta bulunabilir anlamı da çıkar bu İçtüzüğe böy
le hüküm konursa. 

İkinci olarak, ufak; ama dikkati çeken bir söz
cük var. 31 inci maddenin ikinci fıkrasında, «İzinsiz 
veya özürsüz olarak üst üste...» Bu özür kelimesi 
bence yerine oturmuş değil. Elbette ki, yeni dile ta
raftarız; ama «özürlülük» aynı zamanda «sakatlık» 
anlamına da gelir. Tabiî biz bunun ne anlama geldi
ğini biliyoruz da... Terminoloji bakımından, burada 
siz, hiçbir zaman bir dil özeni veya dil endişesi ğös-
termiyorsunuz. O zaman «İzinsiz veya özürsüz» ye
rme «mazeretsiz» dememiz gerekirdi diye düşündüm. 
«özürsüz» lafı kelime olarak, sözcük olarak güzel ol
makla beraber, buradaki madde dokusuna çok ters 
oturdu gibi geldi bana. 

Takdir yüce kurulundur. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyon çalışma
larında devamın önemini özellikle vurgulamak isti
yorum. 

Kanımca, komisyon çalınmaları, yasama çalışoıa-
larının özünü oluşturuyor. Çünkü, yasalar esas ola
rak komisyonlarda olgunlaşıyor, Genel Kurulda 
ufak tefek değişiklikler yapılabiliyor. 

Komisyon çalışmalarına devamsızlık konusunda 
hepimiz şikâyetçiyiz. Üç yıllık çalışmalar sırasında, 
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bazı komisyonların, zaman zaman geç toplandığını 
hepimiz gözledik; toplantı açıldıktan sonra, bazı ar
kadaşların imza atıp gittiklerini de »gördük; belirli 
kişilerle, üç kişiyle dört kişiyle kararların verildiğini 
ide gördük. Oysa, yasa teklifleri, tasarıları, komis
yonlarda görüşülürken, 50 milyon yurttaşı ilgilendi
ren çok önemli kararlar da veriliyor. Şu halde, deva
mın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kaldı ki, de
vam etmeyen milletvekillerinin yaklaşımları, devam 
eden milletvekillerini huzursuzluğa sevk ediyor: yani 
testiyi kıran ile testiyi dolduran arasında birtakım 
huzursuzluklar ortaya çıkıyor; bu, psikolojik olarak 
ortaya çıkıyor. 

Biliyorsunuz, bu bakımdan 155 irtoi maddenin bir 
müeyyide kısmı var; Genel Kurula devam etmeyen 
milletvekillerinin ücretlerinden birtakım kesintiler 
yapılıyor ve bu madde komisyon çalışmalarına katıl
madığı belirlenen milletvekilleri ile de ilgilidir. Demek 
ki, burada komisyon başkanlarına çok önemli görev 
düşüyor; devamı, sadece imzayı atıp gitmek olarak 
kabul etmemeleri gerekiyor; yani devamı belirlerken 
komisyon başkanlarının, komisyon toplantılarında 
miiletvekillerin'in, hiç değilse tartışmalara belirli bir 
süre katılmalarını gözlemeleri gerekiyor. Bunu vurgu-
lamak istedim.... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Genel Kurulda
ki leri de ilgilendiriyor. 

TÜRİKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
155 inci maddede müeyyide olduğu içtin, komiteyon 
çalışmalarını da kapsadığı için, burada bir önerge 
vermeyi gereksiz gördüm. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞİKAİN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Önergeler vardır, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 S. Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifinin 31 in
ci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz., 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mustafa Çorapçıoğîu 
Balıkesir 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

MADDE 31. —Fıkra iki:, 
İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya 

veya bir yıl içindeki toplantıların üçte birine katıl
mayan komisyon üyesi, otamatikman komisyon üye
liğinden çekilmiş sayılır. 

Gerekçe : 

Özürsüz, toplantıya katılmayan üyenin mensubu 
olduğu parti grubunca komisyondan geri çekilebile 
ceği hükmü tatbikatta hiçbir zaman geçerliliğini de
vam ettiremez. 

Bu sebeple Meclise niyabetten görev yapan komis
yonların ciddî olarak çalışabilmelerini temin için yu
karıdaki hükmün konulmasına zaruret olduğu düşün
cesindeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçtüzük Teklifinin 31 inci mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve.teklif 
ederiz. 

Komisyon üyesinin devamsız sayılabitmesi için 
komisyon toplantısının komisyon üyesine usulüne uy
gun dlarak yazılı şekilde tebliği zorunludur. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Hasan Altay 
Samsun 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

İsmet Turhangil 
Manisa 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine gö
re yeniden okutuyorum : 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi. 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 31 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 31. — Fıkra iki : İzinsiz veya özürsüz 
olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki 
topalntıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi, 
ötomatikman komisyon üyeliğinden çekilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
etendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. özürlü olabilir, izinli olabilir; bunu komisyon 
bilmeyebilir, yani uygulama kabiliyeti yok. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
milştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Yusuf Ziya Kazancıoğlu ve 

aıkadaşlannın önergesi. 
İçtüzük teklifinin 31 inci maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Komisyon üyelerinin devamsız sayrla'bilmesi için, 

komsyon 'toplantısının, komisyon üyesine usulüne uy
gun olarak yazılı şekilde tebliği zorunludur. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmaya 
imkân yok. Üyeleri takip etmek,lazım; eğer her üye
yi takip etmek için bir memur varsa Mecliste, tebli
gat yapacak. 

Bİ2iim şimdi takip ettiğimiz usul şu : Dolaplarına 
'koyuyoruz, kendi bankolarına gönderiyoruz, ilan tah
tasına asıyoruz, ondan sonra telefonla arıyoruz, tele-

V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesine verilen Eymir Gölün
den yararlanma şartlarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kuttcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1526) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilimsel çalışmalar yapılması için Orta Doğu Tek

nik Üniversitesine verilen Ankara'daki Eymir Gölü
nün halka yasaklanırken, Rektörlüğün özel insiyati-
fine bırakılmasına ilişkin aşağıdaki sorularımın Sa
yın Başbakan Turgut özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

20.1.1987 
Şükrü Babacan 

Kırklareli 
1. — Eymir Gölü hangi amaçla ve hangi yasal da

yanakla Orta Doğu Teknik Üniversitesine verilmiştir? 
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü tara

fından ODTÜ mensupları dışındaki kişilere verilen 
özel giriş kartları hangi 'kriterlere göre dağıtılmakta
dır? Bu kartlardan almanın bir ölçüsü var mıdır? 
Rektör, dilediği kadar özel giriş kartını dilediği ki
milere verebilmekte midir? 

fonla da söylüyoruz efendim; daha ne yapabiliriz? 
Binaenaleyh, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — öenrgeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir, 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmüştir. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman 
kalmıştır. Kalan süre içinde 32 nci maddenin muza-* 
keresinin imkânsızlığı nazarı itibara alınarak - alman 
karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğü Teklifi üzerindeki görüşmelere, önümüzdeki haf
ta çarşamba günü, kaldığımız yerden devam edilecek
tir - gündemdeki konuları görüşmek için, 12 Şubat 1987 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18,56) 

VE CEVAPLAR 

I 3. Gölün, Rektörün özel çiftliği gibi kullanıldığı 
ve mutlu bir azınlığın yararına sunulduğu yolundaki 
iddialar 'hakkındaki görüşleriniz nedir? 

4. Eymir Gölünün Çankaya Belediyesi sınırları 
| içlinde bulunmasına rağmen, Belediye Başkanı Erdo-
I ğan Yavuzlar'ın göle alınmamasını nasıl karşılıyorsu-. 

nuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 9.2.1987 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 4/4 Şb. Md. 

3121 - 24384 - 4857 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 

27.1.1987 gün ve K.K. Gn. Md. 18/106-2208/01243 sa
yılı yazısı. 

Sayın Başbakan Turgut Özal tarafından cevaplan
dırılmak üzere, Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan 
tarafından sorulan ve Başbakanımızca tarafından ce
vaplandırılması tensip edilen Ankara'daki Eymir Gö-

I lü hakkındakli sorularla dlgili gerekli bilgiler aşağıda 
I sunulmuştur. 
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1. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Eymir I 
Gölü, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kamulaştır
ma sa'hası dahilinde kaldığından, Üniversite tarafından 
ilmî araştırma yapılması ve spor faaliyetlerinde bu
lunulması amacıyla mülga 7307 sayılı Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi Kanununun 6 ncı maddesine göre 
Bakanlar Kurulunun 19.11.1965 tarih ve 6/5528 sayılı | 
Kararı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesine tahsis 
edilmiştir. 

2. Eymir Gölü tahsis edildiği Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi tarafından eğitim araştırma amacıyla ve 
Üniversite ile çevresindeki kuruluşların su kaynağı | 

olarak kullanılmakta ve korunmaktadır. Tahsis ama
cıyla bağdaşır şekilde göl ve çevresine giriş çıkış, 
yararlanmaya ilişkin düzenleme Üniversite tarafından 
yapilmaktadır, 

3. Mevcut düzenlemeye göre; T.B.M.M. Üyele
ri, basın mensupları emniyet görevlileri, Üniversite 
mensupları ve aileleri kimlik kartlarıyla, bunların dı
şında kalan kistler ise müracaattan halinde ücret kar
şılığı verilen kartlarla gölden yararlanmaktadırlar. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1987 (Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin 
ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme 
ile ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve 
alınacak yasal ve idarî tedbirlere ış.k tutmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som 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 
İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

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

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

7. —- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşm 
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 beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

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

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

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

12. — S'inop 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-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 



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

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'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 Ağagil'in, YİBİ-
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 Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

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

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

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

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

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

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

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü som 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 Ural'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 som önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine İlişkin Başbakandan sözlü som 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 Milletvekili Peyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/902) (1) 

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

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

37. — Sinop Milletvekii Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/892) 

38. — Diyarbakır Milletvekii Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/893) 
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39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataiklı'nın, 
Mardin ili İdil ilçesi 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 iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/895) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

42. — 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) 

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

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

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

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

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

48. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezafc Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

49. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Oyasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

51. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bu
lunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

54. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardıl'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

55. — Zonguldak Milletvekili îsa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili 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) 
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3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'in, tpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 6. — 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) 

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
hi : 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) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarüıi: 27.1.1987) 

10. —Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


