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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Uşak Milletvekili Yüsuıf Demir, köy ve mahal

le muhtarlarının durumu ve Köy Kanununda deği
şiklik yapacak kanun tasarısı hakkında gündem dışı 
bir konuşma yaptı; İçişleri ©akanı Yıldırım AlkJbü' 
lut da ibu konuşmaya cevap verdi. 

Tünedi Milletvekilli Musa Ateş, Türk köylüsü
nün içinde bulunduğu durum ve tanımımızın sorun
ları; 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı, Hükümet ta
rafından hazırlanan yeni askerlik kanunu tasarısı ve 
bedelli askerlik uyigulaması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Halen başkanlık divanını oluşturmamış bulunan 
Dilekçe Komisyonunun hangi gün ve saatte topla
nacağına ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 
nun 6/918 mumaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
Önergesi okundu; siorusunun Başkanlıkça geri veril
diği bildirildi. 

Ankara Milfervekiiti M. Seyfi Ok'tay ve 36 ar
kadaşının, yabancılara müllk satışıyla ilgili kanunla
rın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen 
mülk ısatışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve 
Anayasayı Mal ettikleri iddiasıyla Balkanlar Kurulu 
üyeleri hakkında bir gensoru açıfaasına f işkün öner
gesinin (11/3) öngjörüşmesi yapıldı; gensoru açılması 
reddedilMi.1 

Genel Kurulu ziyafet eden Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve beraberindeki 
Parlalmtento Heyetine Başkan tarafından «dHoşgeldi-
niz» denildli.' 

18 Şubat 1987 Çarşamba günü ,saat 15.00'te top-
lanıilmalk üzere birleşime saat 19.42'de son vefildii 

Başkan 
Başkanvefcili 

' Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip *Üye 
'Kırklareli 

Cemal Özbtten 

»>•••« 

— 526 — 



T. B. M. M. B : 66 18 . 2 . 1987 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati«15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : İsmail ÜğdUl (Edirne), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Tunikliyle Bülytülk MİJİelt Mecıfeiınıim 66 ma BînfleşlSmidi açılyioınuım. 

İL — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunımak suretftyile yoklatma ya

pılacaktır. Sayın (milletvekillerinin şatonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica edeoeğilm. 

(Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'a kaldar yokla
ma yapıldı). 

tBAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Yeterli çoğunluk vardır görüşme-

NEJAT A B D U O J A I H R E I S U L O Ğ L U (Ankara) 
— Sayın Başkanım, guddem dışı söz isteminde bu
lunmuştum.... 

©AŞKIAN — Sayım Resuloğjlu, aldığımız karar 
gereği Çarşamba ıgünleri İçtüzük görüşmelerini sür
dürüyoruz. Bu nedenle gündem dışı söz veremiyo
ruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. '— Kuveyt'e gidecek olan Milli Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1250) 

BAŞKAN — Günden™ «Sunuşlar» bölümünde 
Cuımıhurbaşkanîluğiının tezkereleri vardır, okutup bil-
ıgileriniıze sunacağım. 

Buyurun okuyun efendim. 

Tunikliye Büıylülk M'ıVrTet 'M'eclÜiisi B'aşkamiığıma 
Ganülşim'eflaıldie IbuFlunım'ak ülzfeırte, 16 Şulbat 1987 ta

rihinde Kuveyt'e gi'deoek olan Millî Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kaklar; Millî Sa
vunma Bakanlığıma, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinrm, Başbakan Vekilimin teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerimize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Malezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1251) 

IBAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mam Konferansı örgütü İslam Bilim, Teknoloji 

ve Kalkınma Vakıfı (İPSTAD) Bilim Konseyi 8 inci 
Dönem Toplantısına katılmak üzere, 20 Şubat 1987 

tarihinde Malezya'ya gi'deoek alam Devlet Bakanı M. 
Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Aıhmıet Karâevli'nim vekillik etmesiı-
nin, Başbakan Vekilimin teklifi üzerime, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinizle sunarım. 

Kenatn Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞİKAN — Bilgiılerimize sunulmuştur. 
3. — Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve îskân 

Bakanı İsmail Safa Gimy'ın dönüşüne kadar Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1253) 

IBAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşlmelerde bulunmak üzere, 21 Şulbat 19.87 

tarihinde Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanı 1. Safa Giraıy'ın dönüşüne kadar; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı' Abdullah 
Tenekeci'nim vekiMik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarımı. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAİŞKİAıN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — A vusturya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in dönüşüne kadar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Baka
nı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1252) 

527 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türküye Büylülk Miıfe kedilisi Başkaıniığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Şubat 1987 ta

rihinde, Avusturya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Su/di Türel'in dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in vekill'iik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uyigun görülmüş olduğunu 
bingilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• /Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — TBMM Gündemindeki konuların görüşülme 

günlerinin ve Genel Kurul çalışma saadetinin yeni
den düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu öneri
si. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır; okutup onayınıza sunaoaiğım. 

Öneriyi okutuyorum: 

Daıîiîislma Kuıruflu önlemdi 
Tarih : 18.2.1987 
No. : 58 

Danışma Kurulunun 18.2.1987 Çarşamba günü 
yaptığı toplantılda, aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uyigun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Pertev Aşçııoğlu M. Seyfi Oktay 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grulbü Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu Ömer Kuşhan 
DYP Grulbu Başkanvekili DSP Grubu Başkaovelklli 

öneriler : 
içtüzük Teklifinin görüşmeleri tamamlanıncaya 

kadar; 

1. Genel Kurul toplantıları günlerinden, salı 
günleri seçim ve denetim konularının (Anayasanın 
süreye bağladığı konular hariç), çarşamba günleri 
İçtüzük Teklifimin, perşembe günleri kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin gö
rüşülmesi; sunuşlar ve işaret oyuyla yapılacak se
çimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

18 . 2 . 1987 O : 1 

2. Genel Kurul toplantılarının, 14.30 ve 19.30 
saatleri arasında yapılması öneriimijştir. 

BAŞKAN — önerileri ayrı ayrı okutup onayını
za sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum: 
1. Genel Kurul toplantıları günlerinden; salı 

günleri seçim ve denetim konularının (Anayasanın 
süreye bağladığı konular hadç), çarşamba günleri İç
tüzük Teklifinin, perşembe günleri kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin görü
şülmesi; sunuşlar ve işaret oyu. ile yapılacak seçim
lerin hergün yapılması önerillmiiştir. 

İBAŞKAN — Bu öneriyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
«Genel Kurul toplantılarının, 14.30 ve 19.30 saat

leri arasında yapılması önerilmliştir.» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DE
VAM) 

5. — Dilekçe Komisyonu Geçici başkanlığının, 
Komisyonun görev bölümü yaptığına, dair tezkeresi 
(4/299) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tez-

- keresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Dilekçe Komisyo

nu Başkan, Başkanvekiıli, Sbzcü ve Kâtip seçimi için 
18.2.1987 Çarşamba günü saat 14.00'de toplanmış ve 
kullanılan 11 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşa
ğıda ad ve soyadı belirtilen üyeler karşılarında göste
rilen oyları alarak, Başkan, BaşkanvekiM, Sözcü ve 
Kâtip seçilmişleridir. Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Doğru 

Artvin 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 
•Başttüa'nı > Ahmielt Doığnu (Arüvin) 1:1 oy 
-Başlkanvekili : Şerafiettim Toktaş (Balıkesir) 11 oy 
Sözcü : Mehmet Yaşar (Ağrı) 11 oy 
Kâltiıp •: Şalbaira Küçülklağlllu 

(Kalsltaimtoinu) ' 11 oy 
BAŞKAN — Bilgilıerinıize sunulmuştur. 
Tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 

528 — 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili, Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, \Afyon Milletvekili \ Metin 
Balıbey, Sivas Milletvekili \Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve Balıkesir Milletvekili (Fenni Jslimyeli'nin, (Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili \lhsan Tombus'un, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ]îçtüzüğü Teklifi 've ^Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/191, 2/203) $S- Sayısı : 344 ve 344'e 
1 inci Ek). (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, alınan karar 
gereğince, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» Kısmının 
Ükjinçi sırasındaki, Erzurum Milletvekili Sabahattin 
tAras, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıifat Bayazit, Afyon Milletve
killi Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni Mhıye-
li'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Tekli
fi ve Çorum Milletvekili İhsan Tornlbuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzük TeMifinin görüşmele
rine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon yerini aldı. 
Teklifin 32 nci maddesine gelmiştik, şimdi 32 nci 

maddeyi okutuyorum: 
IKamiısıyon toplantılarına girebilecek olanlar 

MADDE 32. — Komisyon toplantıları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine, Bakanlar Kurulu 
üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun 
belgelerini yerinde görüp okuyabilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tu
tum, şahısları adına Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve Sayın İhsan Tombuş söz istemişlerdir; kendilerine 
sırayla şöz vereceğim. 

OAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
grubu/muz adına Sayın Palaoğlu konuşacaklardır; 
bu şekilde düzeltilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki, bu şekilde düzeltiyoruz. 
Sosyaıldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Mustafa Kemal Palaoğlu. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmaya-
zılar 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri:; İçtüzük teklifi
nin 32 nci maddesi üzerinde şunları ifade etmek ih
tiyacını duyuyoruz. 

32 nci madde, komisyon toplantılarına katılabi
lecek olanları, kimlerin komisyon toplantılarına ka
tılabileceğini düzenleyen madde. Hemen ifade etene
ye mecburum ki, belirli folk konunun, bir kanun ta
sarlısının veya teklifinin görüşülmesinde konu ile doğ
rudan ilgili olarak ve temsil yetkisini taşıyarak ko
misyon toplantısına katılmak başka şeydir. Esas iti
bariyle, doğal olarak, tabiaten, taşıdığı sıfat dolayı
sıyla (yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve 
'Bakanlar Kurulu üyeliği sıfatı dolayısıyla) bir ko
ndisyonun o günkü, o haftaki gündemiyle doğrudan, 
dolaylı hiçbir ilgisi olmasa bile, ilgilenmiyor olsa bi
le, teklif sahibi olmasa bile, esas itibariyle komisyon 
toplantılarına tabiaten iştirak edebilecek olanları ta
nımlayan, anlatan ve düzenleyen bir madde. 

Maddemin üst başlığından başlayarak düşüncele
rimizi ifade etmek istiyorum, ülsıt başlığı doğru gö
rünmüyor bize; şöyle ki, «Komisyon toplantılarına 
girebilecek olanlar» diyor madde üst başlığı. 

ISayın milletvekilleri, bir odaya, bir salona, bir 
binaya, yani bir mekâna girilir; ama, bir toplantıya, 
iştirak edilir. Maddî bk yere, bir mekâna girmektir 
bahis konusu olan. Eğer toplantı ise, o zaman, ka
tılmak, iştirak etmektir. 

Demek ki, maddenin üst başlığının «Komisyon 
toplantılarına girebilecek olanlar» biçiminde değil, 
«dKomıiisyon toplantılarına katılabilecek olanlar» biçi-
ıminde olması son derece doğrudur. 

Jkincisi, sözlerimin başında da arz ettiğim gibis 

madde, komisyon toplantılarına, - ilgisi olsun olma
sın, ilgileniyor olsun olmasın - esas itibariyle ve sıfa
tı dolayısıyla doğal olarak, tabiaten, bütün komis
yonların ıbüıtün toplantılarına katılabilecek olanların 
kimler olduğunu anlatmak ve düzenlemek isteyen bir 
madldedir, yani, temel madde. 

Binaenaleyh, bu maddede, «Komisyon toplantıla
rı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve Ba
kanlar Kurulu üyelerine açıktır» ibaresi doğrudur; 
ama metin bundan ibaret değil; metin, «Komisyon 
toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, 
Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet temsilcilerine 
açıktır» biçiminde. 

IBu yanlıştır; şunun için yanlıştır: Komisyon top
lantıları, esas itibariyle, hükümet temsilcilerine açık 
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değilidir. Hükümet temsilcilerinin, daha doğru bir 
ifadeyle hükümetin-, komisyonlarda nasıl temsil edi
leceği elbette bir sorumdur ve o sorunu düzenleyen 
madde bir sonraki maddedir. îşte o maddede (yani 
33 üncü maddede) hükümetin komisyon toplantıla
rında nıâsıl temsil edilebileceği anlatılmıştır. Binaena
leyh, onun yeri burası değildir. Bu madde, kapıyı, 
hiçbir doğrudan ilgi bahis 'konusu olmaksızın açıp, 
Ibütün komisyonların bütün toplantılarına - teklif sa-
hilbi olsun olmasın, tasarıyla, teklifle ilgisi bulunsun 
Iburunmasın - dıöğal olarak, tabiaten, sıfatı dolayısıy
la, bütün komisyonların bütün toplantılarına katıla
bilecek olanların kimler olduğunu düzenleyen temel 
bir ilke maddesidir ve bunların kimler oldukları bel
lidir. Bunlar, sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyeleridir. 

Komisyon toplantılarına esas itibariyle katılabile
cek olanlar başkadır, katılmak bankadır; hükümetin 
(komisyon toplantılarında temsili başka bir sorundur. 
Onun maddesi bir sornraki maddedir. 

Binaenaleyh, burada, hükümet temsilcilerine de 
komisyon toplantılarının açık olmasına ilişkin ibare 
yanlıştır. Sadece zait olanaktan, fazla olmaktan iba
ret değildir; temel bir yanlışı da içermektedir. Hükü
met temsilcisi (yani başbakanın veya bir bakanın 
kendisi bulumamayacaksa, kendisini temsil etmek üze
re, yazı ile yetki vereceği bir yüksek dereceli kamu 
görevlisi) bütün komisyonların .bütün toplantılarına 
iştirak edemez. O, ilgili olduğu konuda ve kendisi
ne verilen yetki belgesinin sınırları içinde görevli ola
bilir. Dernek ki, bu maddede, -«Hükümet temsilcile
rine açıktır» kısmı sadece zait değil, büyük bir yan
lışı içermektedir. Madlde, temel bir ilke maddesidir 
v/e maddenin ilk cümlesi, «Komisyon toplantıları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Bakanlar 
Kurulu üyelerine açıktır» sözlerinden ibaret olma
lıdır. 

Madde metni devam ediyor: «Her milletvekili, 
üyesi olmadığı bir komisyonun belgelerini yerinde 
görüp okuyabilir.» Doğrudur; fakat eksiktir kanaati
mizce. Komisyonlarda sadece belgeler değil, dosyalar 
kia bulunur. O dosyaların içimde belge niteliğimde kâ
ğıtlar da olur, belge niteliğinde olmayan kâğıtlar da 
olur. Demek ki, milletvekilleri, üyesi olmadıkları ko
misyonların da bütün dosyalarını ve belgelerini yerin
de görüp, incelemek, okumak hakkına ve imkânına 
sahiptirler; ama bundan ibaret değildir; birtakım 
mahzurları görülmüştür; milletvekili örmek almak is
temiştir, (suret gibi, fotokopi gibi) alamayabilımiştir. 

Binaenaleyh, metnin, «milletvekilleri, üyesi olma
dıkları komisyonların bütün dosyalarını ve belgele
rini yerinde görüp, inceleyebilirler ve dilerlerse bi
rer örnek alabilirler» biçiminde düzenlenmesünin da
ha doğru ve isabetli olacağına inanıyoruz. Buna iliş
kin .önergemiiiz de var. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Şahsı adına, Sayın İhsan Tombuş, buyurun efen

dim. 
İHSAN TOJMBUS (Çorum) — Sayın Başkan, 

Sayın Milletvekilleri'; biraz evvel konuşmuş bulunan 
Sayın Palaoğlu'nun ilk iki teklifini makul karşılamak 
iktiza eder. Bunlar, her ne kadar çok önemli değilse 
de, bu hususlarda yapılacak bir redaksiyon, metni da
ha da güçlendirmiş olur. Benim de buna benzer bir 
teklifim vardı, bunu izah etmek için huzurunuza gel
dim. 

Hepimiz biliyoruz, 19801den önce, 1961 Anayasa
sına göre, çilfit meclitsıitm/iz ve bunların üyesi olan se
natörler, (Cumhuriyet Senastosu üyeleri) ile millet
vekilleri vardı. Bunların her ikisini de kapsayacak 
şekilde «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri» tabi
ri kullanılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri deyimce, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve millet
vekilleri anlaşılıyordu, yani bir nevi «parlamenter» 
tabirinin yerine geçiyordu. Bu bakımdan, gerek ka
nunlarımızda, gerekse şimdiki mevcut İçtüzüğümüz
de bulunan bu tabir, her ikisini de kapsayacak şekil
de kullanılmıştı. 

Şimdi, iki ayrı isimde meclis üyesi olmadığına, 
sadece milletvekili bulunduğuna göre, artık «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi» demenin manası kalma
mıştır kamatindeyim. NiteMm, mevcut teklifi tetkik 
eder semiz, bu tabir orada çok geçmişti, biz komis-
yorilda bunları ayıkladık ve «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi» tabirlerini hep «milletvekili» olarak 
değiştirdik. Her nasılsa bu maddede gözden kaçmış, 
burada kalmış. Bu maddede «Komisyon toplantıları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine» tabiri ge
çiyor. Bunu, «milletvekillerine» olarak değiştirımıemiz 
iktiza eder. Böylece de, terminoloji bakımından di
ğer maddelerle paralellik tesis edilmiş olur. 

Ben bunu arz etmek için huzurlarınıza geldim. 
Bu hususta bir de önergem var. Yalnız, önergede son 
kelime, «okuyabilirler» şeklinde çoğul olarak yazıl
mış, bunun «okuyabilir» olması gerekmektedir. Öner
gemin burasının da tashih edilmesini arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
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SAFKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Başka söz isteyen?,. Yok. 

'Sayın Tomlbuış, önergenizdeki ibareyi «okuyabil 
lir» olarak düzeltiyoruz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, önce veriliş, sonra aykırılık derecelerine gö
re okutup işleme koyacağımı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündem/de bulunan Türkiye Büyük Millet Mec-' 

lisi içtüzük Tekllilfinkı 32 nci maddesinin aşağı/daki 
işjek'ilde değiışitirilmesinii arz ve teklif ederim. 

İhsan Tornlbuş 
Çorum 

ıMADDE 32. — Komisyon toplantıları milletve
killerine, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet 
temsilcilerine açıktır. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun 
«belgelerini yerinde ,görüp okuyabilir. 

Gerekçe : Teklifteki «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ÜyeHeri» ibaresi metindeki Terminoloji birliğinin 
sağlanması için «Milletvekilleri» tabiriyle değiştiril-
mişıtiir. 

Türkiye Büyük MıiMet Meclisi .Başkanlığına 
içtüzük Teklifinin 32 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir. 

Alli Rıza Akaydın 
Çoruım 

Yılmaz önen 
İzmir 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Komisyon toplantılarına katılabilecek olanlar 
MADDE 32. — Komisyon toplantıları Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerine ve Bakanlar Kurulu 
üyelerine açıktır. 

Milletvekilleri, üyesi olmadıkları komisyonlardaki 
dosyalan ve belgeleri yerinde okuyup inceleyebilir
ler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görü§ülımekte olan 344 sıra sayılı içtüzük Tekli

finin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Veoihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Kara 
Tralbaon 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Halil Nüzhet Goraİ 
Aıyjdın 

Seyfi Oktay 
Ankara 

(«Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun 
belgelerini yerimde görüp okuyabilir, bir kopyasını 
isteyebilir.» 

BAŞKİAN — Şimdi aykırılık derecesine göre iş
leme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzük tekliflinin 32 nci maddesinin aşağıdaki 

sekilide değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 
Cahit Tutum (Balıkesir) ve arkadaşları 

Komisyon toplantılarına katılabilecek olanlar : 
MADDE 32. — Komisyon toplantıları Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerine ve bakanlar kurulu 
üyelerine açıktır. 

Milletvekilleri, üyesi olmadıkları komisyonlardaki 
dosyaları ve belgeleri yerinde okuyup inceleyebilir
ler. 

ıBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİJSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu önergeye 
katılmıyoruz; sebebi, eski içtüzükte de, (yani halen 
yürürlükte bulunan içtüzükte de) «girebilecek olan
lar» tabiri vardır. «Toplantıya katılabilecek» olan
lar demek, o komisyonun üyesi olup toplantıya ka
tılabilecek olanlar demektir. Üyesi olmayanlar gire
bilir mi. giremez mi meselesini hallediyor bu mad-
Ide. Bu itibarla katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Evet. 
önerge sahiplerinden söz isteyen? 
CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Açıktır. 
BAŞKAN — Peki. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

ıDiğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet (Mec

lisi içtüzük teklifinin 32 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirifaıesini arz ve tekllif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

MADDE 32. — Komisyon 'toplantıları milletve
killerine, Bakanlar Kurulu Üyelerine ve Hükümet 
Temsilcilerine açıktır. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun 
belgelerini yerinde görüp okuyabilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Sa
yın Tomîbuş, «Eskiden, Cumhuriyet Senatosu- vardı, 
bu itibarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ta
biri kullanılıyordu; 'burada da «Üye» tabiri kullanıl
mıştır. Şimdi böyle bir tefrik olmadığına göre, «Mil
letvekili» densin» teklifini getiriyor. 

Şimdi, yeni Anayasamızda «Cumhuriyet Senato
su» diye bir teşekkül yok; 'buna rağmen, Anayasanın 
83 üncü, 84 üncü, 85 inci ve diğer maddelerini oku
yalım; bunların hepsinde «Milletvekili» tabiri yerine 
«Üye» tamiri 'kullanılmıştır. Bununla beraber, mil
letvekili denmesinde de bir sakınca yoktur. 

Takdir yüce Meclisindir. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
iSayın Tombuş, bir açıklamanız olacaktı, buyu

run efendim'. 

İHSAN TOMIBUŞ '(Çorum) — Sayın Başkan, 
ısaym milletvekilleri; Komisyon Başkanımüz, bu es
babı mucibe ile katılmıyorum demiş olsaydı - zaten, 
şu anda ekseriyeti olmadığı için, katılma yetkisi de 
yoktur - tabiî karşılardım. 

Biz kendisinin başkanlığındaki komisyonda, bu 
metinde - Tetkik ederseniz göreceksiniz - beş on yer
deki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi» ibaresi
ni «Milletvekili» olarak değiştirdik. O zaman niye 
itiraz etmedi? 'Kendi oyu ile oldu da, şimdi burada 
bir tane unutulmuş kelimenin değişfcirilırnesine bu şe
kilde bir esbabı mucibe göstererek bir mana addedir 
yor, bunu anlayamadım. Buradaki terminoloji bir
liğinin sağlanması için bunun bu şekilde değiştiril
mesi gerektiğine inanıyorum. 

TaşıeJklkJülrı defettûn. (Alkışlar). 

AMAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKİUNOĞLU (Ankara) — Efendim, iti
raz etmedik, yüce Meclisin takdirine bıraktık. Bir şey 
değil; o da var, o da var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,. 
iSayın T-omlbuş'un bu önergesi bu haliyle oylandığı 
ve kabul edildiği takdirde bir 'önceki oylama geçer
siz hale gelebilir. Birinci fıkra «ve Hükümet temsil
cilerine» ibaresini ihtiva ediyordu; oysa demin oy
lanıp kabul edilen Önergeyle, metinden «Hükümet 
temsilcilerine» İbaresi çıktığı için, bir çelişki doğar. 
O bakımdan, Sayın Tombuş eğer birinci fıkrayı dü
zeltirlerse biz de katılabiUirz; ama o takdirde de, ter
sine oy kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. 

. Arz ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz?1 

İHSAN NURU TOPKAYA (Ordu) — Sayın 
Başkan, bir önerge daha var; üç önergenin meze 
edilmesi lazım. 

(BAŞKAN — Sayın Topkaya, bir dakika efendim; 
Sayın Komisyon konuşacak. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 
önergeler o şekilde veriliyor ki, birbirine aykırı, öy
le bir vaziyet hâsıl olacak ki, şimdi bu önerge de ka
bul edilirse, madde Babil Kulesine benzeyecek. Biz, 
yüce Meclise insicamlı bir teklif getirmişiz. Bunun 
bozulmasını gerektiren bir ciddî sebep de yok. Ar
kadaşlarımın bunu nazarı itibara alması lazım gelir. 
«Üye» denmiş; Anayasaya uygun, «Milletvekili» den
miş; yine Anayasaya uygun. Tabir değişikliğinde 
ne var? Hiçbir şey yok. 

IBAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Başkan. 
Sayın Topkaya, buyurun. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ondu) — Bir öner
ge daha var; üç önerge de makul görünüyor; üçünün 
meze edilmesi, maddemin yeni bir şekil alması la
zım, Yani, her önerge kabul edilecek mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birincisi öner
ge kabul edildi, yüce meclisin kabul oyuyla karşılan
dı:., Şfîmıdİ ikinci ölnıerg© (klabull leıdildliğDndfo... ' 

Sayın Tombuş, önergesinin birinci "bölümünü 
demin kabul edilen önerge biçiminde değiştirir mi 
diye bir teklif geldi... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Değiştirme 
ohır mu efendim? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim, bu ta
raf değişti, orası kaildi. 

BAŞKAN — Evet orası kaldı. İkinci bölümde bir 
redaksiyon için yetki alır... 

Sayın milletvekilleri, birinci önerge kabul edildi. 
İkinci önerge de kabul edildiğinde, birinci önerge
nin diğer bölümünü ilgilendirir biçimde anlaşılacak
tır, diğer önerge de öyle anlaşılacaktır ve redaksiyon 
için komisyona verilecektir. Komisyon kabul edi
len ıbiçirnide yeniden redakte edecektir. Böyle anlaşıl
maktadır. 

Sayın Komisyon Başkanı, Başkanlığımızca da 
böyle anlaşılmıaktadu*. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, yü
ce Meclis nasıl karar verirse öyle okır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, demin görüşünüzü almış
tım efendim: 

Sayım Tombuş'un önergesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı içtüzük tekli
finin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balkesiilrl MiMeltvekİl'i 
Calhit Tuttan ve arkadaşiları 

«Her milletivekilıi üyesi olmadığı bir komisyonun 
belgelerini yerinde görüp okuyabilir, bir kopyasını 
isteyebilir.» 

BAŞKAN -r- Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KA

MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 
kopya istiyor, zaten veriyoruz, katılabiliriz buna; 
fakat yetersayımız olmadığı için katılma imkânı da 
yok. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendlim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge, redakte edilmek üzere, ka

bul ediliş biçimiyle komisyona veriliyor. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman 

çağrılması ve görüş alınması 
MADDE 33. — Komisyon toplantılarına Başba

kan veya bir bakan katılabilir. Başbakan veya bakan, 

ıgerekli görürse, kendi yerine, yüksek dereceli bir 
kamu görevlisin© yazılı temsil yetkisi verebilir. 

Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uzmanlar 
çağırma yetkisine sahiptirler. 

Komisyonlar gerek gördüğü takdirde, görüş al
mak üzere kanun tasarı ve tekliflerini ilgili kurum, 
kuruluş ve kişilere gönderebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SHP grubu adına 
Sayın Mustafa Kemal Falaoğlu, DYP grubu adına 
Sayın Osımıasn Bahadır söz almışlardır. 

So&yaldemokrat Halkçı Parti grubu adına, Sa
yın Palaoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
PALAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet-
vekill'eri; teklif metnıiniın 33 üncü maddesi, komis
yon toplantılarınla katılabilecek olanları değil, komis
yon toplantılarında hükümetin nasıl temsil edilece
ğini düzenleyecek olan düzenlemek isteyen madde. 

Bu konudaki düşüncelerimizi sunmadan önce, 
konu içinde olduğuna inandığım için, şu kadarını 
söylemek ihtiyacını saygıyla duyuyorum: Belki ba
zen, belki çoğu zaman, ayrıntılar üzerinde durdu
ğum zannedilebiMr. İçtüzük gibi, temel bir siyasî me-
tinJde, dil, anlatım... Dilin, ifadenim, anlatımın kap
samı, düzenlenmek istenen alana ve amaca uygunlu
ğu hiçbir zaman ayrıntı gibi görülmemelildir ve bir 
parlamentonun içtüzüğü yıllarca yaşayacağına göre, 
örnek bir siyasî hukuk metni -olmak zorundadır. Bu, 
bütün dünyada "böyledir, bizde de böyledir. 

Eski arkadaşlarım bilirler ki, hâlâ, Türkiye'de, 
derneklerin genel kurullarında, insanlar, üyeler, ken
dilerine sataşıldığını iddia ettikleri zaman, zannettik
leri zaman, «madde 95» diye söz isterler. Nedir mad
de 95? Madde 95, 1927'den 1973 yılına kadar yaşa
mış ve uygulanmış olan ©siki Dahili Nizamnamenin 
sataşmaya ve sıataşma karşısında nasıl söz isteyeceği
ne ilişkin maddesidir. Yani, bir parlamentonun içtü
züğü, bütün bir toplumsal hayatı etkiler ve numu-
nei imtisal olur. Onun 'için, ayrıntı gibi görünen mü
dahalelerimizin hiç de ayrıntı olmadığını ve öze taal
luk ettiğini tekrar ifade etmek zorunda kaldım. 

33 üncü madde metnine gelince: Maddenin üst 
başlığıyla madde metni birbirinden faırlkh ve özde 
Ibinbirinden farklı; bu ayrılığı, bu farkı gidermek zo
rundayız. Madde üst başlığı doğru, «Komisyonlar
da hükümetlin temsili, uzman çağrılması, görüş alın
ması» denmiş. Komisyonlara, tabiaten, doğal olarak 
iştirak edebilecek olanların kimler olduğunu düzen
leyen maddeyi görüişjtük ve geçtik. Bu madde ise, 
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komisyonlarda hükümetin nasıl temsil Edileceğine 
ili'§lk.'lnıdHJr Maddenlin. ülslt başfjığjt doğru; ama matta 
şöyle başlıyor: «Komisyon toplantılarına Başbakan 
veya bir balkan katılabilir.» Komisyonlarda hükü
metin temsili başka şey, komisyon toplantılarına 
Ifcjmfleiiiiirt IflşjtDrak1 ddebölbceği başka şjsiy; onu, 'bi:tr ön
ceki madde halletti. Bu madde metninin şöyle başla
ması ve şöyle olması gerekir: «Kami sy onlarda hükü
met, Başbakan, bir baklan veya takanlar tarafından 
temsil edilir.» Esas budur. 

Yani, komisyonun görüşmekte olduğu kanun ta
sarısıyla veya teklifiyle bir bakanlık değil, birden 
çok bakanlık doğrudan ilgili olabilir. Komisyonlar
da hükümet, Başbakan, bir baban veya bakanlar 
tarafından - ilgili bakanlık binden fazlaysa bakanlar 
tarafımdan - temsil edilir. Madde, temsil konusunu 
düzenleyen bir madde, esas bu; aıma Başbakan, il
gili bakan veya bakanlar katılamayacak durumday-
salar, bir temsilci gönderebilirler. Başibakan, ilgili ba
kan veya babanlar gerekli görürlerse, yerlerine yük
sek dereceli bir kamu görevlisini, yazılı temsil yetki
siyle gönderebilirler. Komisyonlar, görüş almak üze
re uzman çağırana yetkisine de sahiptirler. 

Madde metninin son fıkrası, «Komisyonlar ge
rekli gördüğü takdirde, görüş almak üzere kanun 
tasarı ve tekliflerini ilgili kurum, kuruluş ve kişilere 
gönderebilirler» diyor. Bunaida da, yüksek dikkati
nize sunmak ihtiyacını duyduğum ve ciddî olduğuna 
inandığım bir bonu şudur: 

Sayın milletvekilleri, bir kanun tasarlısının ve tek
liflinin, bir kurumla bir kuruluşla ve bir kişi ile ilgi
si başka şeydir; bir konunun, kurumlarla, kuruluş
larla ve kişilerle ilgisi başka şeydir. Bir komisyon, 
bir kanun tasarısını veya teklifini görüşürken, bir 
kurumun bir kuruluşun veya bir kişinin görüşünü al
mak ihtiyacını duyabilir; ama madde metninden 
benim anladığını şudur; «Tasarıyla ve teklifle ilgili 
kurumların, kuruluşların ve kişilerin görüşlerine baş
vurabilir» diyor. Bu, dar bir hükümldür. 

öyle bir kişi vardır ki. örneğin, eski ve çok de
neyimli bir parlamenter, eski bir 'Meclis Başkanı, bir 
üniversite profesörü, tasarıyla ve teklifle doğrudan 
ilgisi yoktur; ama konuyla ilgisi vardır. Tasarıyla ve 
teklifle ilgisi olmak başka şeydir, konuyla ilgisi ol
mak başka şeydir. Yani, konunun uzmanıdır, konu
nun tecrülbelisidir. Binaenaleyh, bu fıkra metninin 
«Komisyonlar, görüş atmak üzere, bir kanun tasa
rısının veya teklifinin müzakeresinde gerekli gör
dükleri takdirde, görüş almak üzere konuyla ilgili 

| kurum, kuruluş ve kişilere gönderebilirler, onların 
görüşlerine başvurabilirler» tarzında olması daha 
ıdoğru ve daha isabetli olacaktır. 

Çok teşekkür ederim. 
I 'BAŞJKIAJN — Teşekkür ederim Sayın Paliaoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grulbu adına, Sayın Osman 
I Bahadır. 
I Buyurun Sayın Bahadır. 

DYP GRUBU ADİNA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
33 üncü maddede düzeltilmesini lüzumlu gördüğü
müz bir hususu açıklamak istiyorum. 

Maddenin Ihemen başımda, «Komisyon toplantı
larınla-Başbakan veya bir bakan katılabilir» deniyor 
ki, bu tıafoir, kanun ıtekniğiırıe ide uygun değildir, işin 

I gereğine de uygun değildir. Eğer o kanun tasarı veya 
teklifi bakanlığıyla ilgili ise, başbakanın veya ilgili 

I bakanın o komisyon 'toplantısına iştirak etmesi asıl
dır. Aslında, kanun tasarı veya teklifinin getiriliş se-

I bobini, ımuhtevaısunı, kapsamını en iyi bilecek durum
da olan, ilgili bakanlıktır. 

I Kanun tedvini bakımından da, maddeler yazılır
ken, önoe aslî konu, ondan ısonra da istisnaî haller 

I yazılır. Bu madde, «katılabilir» şeklinde tedvin edil
diği .takdirde, başibakan veya ilgili bakan ister katılır 

I ister katılmaz gibi bir nıetice çıkıyor ki, bakanlığın, 
I artık, komisyon toplantılarına gelmemesi, aslî konu 

gibi düzenlenmiş oluyor. Onun için, (biz burada bir 
I önerge verdik, «Komisyon toplantılarına Başbakan 
I veya Ibakan katılır» dedik. Omdan ısonra ki, «ıBaşba-
I kan veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yük-
I sek dereceli bir klaimu görevlisine yazılı temsil yetki-
I si verebilir» cümlesi; tamam. IBu ikinci cülmle, istis-
I maî bir hal olarak kabul edilir ve gerekli gördüğü tak-
I diride, yerine, yüksıdk düzey yetik ilişini gönderebilir. 

ikinci fıkrada bir görüşlümüz var. Burada «Ko-
I misyonlar fikirlerini lalmalk üzere, uzmanlar çağırma 

yetkisine sahiptir» »denilmiş. Bu, Anayasa diline pek 
I uygun değil. IBiliyorsunuz, yeni düzenlemelerde dil 
I olarak «mütalaa» yerine «düşünce» kullanılmaktadır; 
I «fikir» yerine de «görüş» klullanılımaktadir. Biz, bu 
I «fikir» kelimesini yerinde bulmuyoruz; bunu, daha 
I kapsamlı ve Türkçe «lan, Anayasa lisanına uygun 
I düşten «görüş» kelimesiyle değiştiriyoruz, «görüşlerini 
I almak üzere» olsun diyoruz. 
I IBu hususta bir önerge de vermiş bulunuyoruz. 
I Ayrıca, önergemizde de gerekçeyi açıklamak lüzu-
I munu hissediyorum. 
I IBu husustaki düzeltme teklifimiz bundan ibaret-
| (tir. 
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Saygılar sunarımı. <İDYP sıralarımdan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Bahadır. 
Şahsı adıma, Sayın Paşa Sarıoğhı. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar im; yapmakta olduğumuz yeni içtü
züğümüzün, tmiıllaüveikillierinin, komisyonlarda veya 
Genel Kurulda, yasa tasarı ve tekliflerinin dışında, 
önemli gördükleri olayları da milletin Meclisinde 
gündeme getirmesini sağlayacak esnekliğe sahip ol
ması lazımdır. 

(Biliyorsunuz, geçmişte birçok olaylar yasladık. Bu 
tür olayların dışarıda meydana gelmesi durumunda, 
derhal meclislerin olaya el koyduğunu ve esaslı araştır
malara gir'diğini görüyoruz. Buna rağmen,' Türkiye' 
de 'bizim komisyanlariimız -âdeta- birer teknik ku
ruldur, hükümetten gelen tasan ve teklifleri inceler, 
bir görüş bildirir, onun Ötesinde ibaşka bir fonksiyonu 
ydkıtıır. Yani, komisyonlarımızın; -gazettelerd'e oku
yorsunuz- diğer ülkelerdeki gibi, herhangi bir konu
yu kendi İnisiyatifiyle gündeme getirip onu tartışma
sına ve bu hususta bir görüş Ibeiirifcmesine imkân yok
tur. 

Teklifte «Gerekli gördüğü hallerde uzmanlar ça
ğırır» şeklinde bir hüküm var. Şimdi, benim, bunun 
ötesine taşarak asıl üzerimde durmak istediğim ko
nu şudur : Bir komisyon, -üyelerinin üçte birinin ve
ya 'beşte birinin imzasıyla da olabilir- önemli görü
len, ihtisası dahilinde olan hallerde bir bakanı, gere
kirse, Başbakanı da çağırabilme yetkisine sahip olma-
lıdu-. 

Geçmişte yaşadık, mesela bir petrol krizi mese
lesi ortaya çıktı. Bu gibi hallerde biz ne yapıyoruz? 
Bir milletvekili söz alıp kürsüye çıkarak konuyu bu
rada bir ölçüde dile getiriyor, ekspoze ediyor; fa
kat asıl, olayın kaynağını bilmiyor, çünkü İçtüzük 
buna kapalıdır, buna iimkân vermiyor. Dış politika
da bir kriz doğuyor, çok öniemli bir gelişme, güncel 
bir olay oluyor; Iburada tartıştık. Komisyonda sayın 
komisyon başkanımıza söyledik -şimdi kendisi de bu
radalar- «(Bizim komisyonumuzun yetkisi yok» dedi. 
Yani, bizim Dışişleri Komisyonumuz ne- yapıyor? 
Dışişleri Komisyonu, (milletlerarası anlaşmaların bir 
nevi onay yeri olmuştur, başka hiçbir yetkisi yok ar
kadaşlar. Zaten o anlaşmaları da değiştirme yetkisi 
yoktur, biliyorsunuz, uluslararası anlaşmalardır. Biz 
komisyonda ne yapıyoruz? Usulen temenni kararı alı
yoruz, orada kalıyor. Şimdi, bu, büyük ve ciddî bir 
noksanlıktır, eksikliktir; yani bir Meclisi çalışmaktan 

alıkoymaktır, bir meclisin kenidisi adına iş yapan bir 
komisyonda bu gibi konuların araştırılmasının önünü 
kendi eliyle kesmesi demektir. 

Şunıu da söyleyeyim : Aslında bizim komisyonlar
da bilgili, vukuflu ve bu gibi olaylarda tecrübe ka
zanan eleman da yetişmiyor; çünkü, Ikimosyonlar, ay
rıca ihtisas komisyonları olduğu için, orası bir nevi, 
eleman yetiştirime yeridir, tecrübe edinme yeridir, bi
rikim yeridir ve maalesef 'bunların hepsinden mah
rumuz. Onun için ıderiim ki, -eğer komisyonumuz bu
na katılırsa derhal bir önerge de veririz- bu gibi hal
lerde komisyonlara bu yetkiyi verelim; belli bir im
za ile komisyona başvurulması halinde, komisyon 
toplanabiilmeli ve ilgili bakanı, gerektiğinde Başba
kanı çağırabilmemli, bilgi alabilmeli ve politika geliş
tirebilmelidir. Komisyonlar, sadece teknik' komisyon
lar değildir. Komisyona gelen ibiir tasarı üzerinde ar
kadaşlar teknik açıdan görüşlerini söylesinler; iş bit
ti... Onun için İde komisyonların etkisi yoktur ve do
layısıyla da Meclisin bir nevi etkisizliği ortaya çıkı
yor. Bu, Meclisimizde hissedilen fevkalade eksiklik
lerden birisidir. Bir meclis, komisyonlarında veya ge
nel kurulunda, eğer milletin gündemine hâlkim olamı
yorsa, o zaman bu görevi tabiî (başkaları yapacaktır. 

Şimdi, -bize pek benzemez, kendisine has bir usu-
lla vardır- Amerika'da Ibir başkan kendisiyle ilgili 
olayda bir komisyon tayin ediyor; o komisyon ken
disini çağırıp sorguya çekebilecek ve biliyorsunuz geç
mişte de çekti. Bu nedir? Bu, bir şeyin ortaya çıkma
sıdır. 

Şimdi, kom'syonda bilgi alıp kapanması lazım ge
len bir .konuyu biz, orada o yol kapalı olduğu için, 
Meclise getiriyoruz; belki de haksız getiriyoruz; ama 
bir ihtiyaç da var, o konunun ortaya çıkması lazım. 
Arkadaşlarımız, bu bilgilerle orada teçhiz edilirse, 
belki o kanuya yaklaşım tarzları değişik olacaktır ve 
de faydalı olacaktır. Onun için, bunun burada bulun
mamasını ciddî bir eksiklik olarak görüyorum. Ko
misyonumuz ne der bilmiyorum; ama gerçekten bir 
©kekliktir. 

Bizim komisyonlarıımıız, sadece teknik bir komis
yon olmaktan bir türlü öteye geçmek işitemiyorlar. 
Yani geçmişte böyledir diye -şilmdi eski İçtüzüğe de 
baktım- hep böyle devam etmemizin anlamı yoktur. 
Türkiye'de ve dünyada artfk olaylar gelişmiştir, bizim 
de Meclis olarak kendimizi bu ihtiyaçları karşılaya
cak düzeye getirmemiz lazım. Biz bunu kendimiz için 
yapmıyoruz; parlamentonun, millet adına iş yapabil
mesini en büyük ölçüde, en sağlam değerde yerine ge-
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tirmesi için yapıyoruz. Burada herhangi bir parti gö
rüşü de (bahis mevzuu değildir. Gerçek olan şudur 
'ki, bu bir ihtiyaçtır, fakat, üzülerek söyleyeyim -ben 
ide Dışişleri Komisyonu üyesiyim- herhangi bir olay
da (bilgi (alma imkânımız yoktur. Çünkü, Sayın Ko-
m/syon 'Başkanımız da burada oturuyorlar, kendile-
ri de ifade ettiler, dediler 'ki, «'Bizim (komisyonurnu-
zun) Tüzükte böyle bif madde yok; böyle bir yetki
miz yok». Ne zaman olacak 'bu yetkimiz? Yani biz 
oraya gideceğiz, giele gele üç tane anlaşma gelecek... 
Dışişleri Komisyonu deyince, başka ülkelerde çok an
lamlı, çok kapsamlı, çök ağırlığı olan, dış politika
nın üretilmesinde ve yönlendirilmesinde etkin olan 
ibir komisyon akla gelir. Bunu örnek olarak söylüyo
rum. Komisyon olarak -diğer komisyonlar da bun
dan farksız tabiî- maalesef hidbir şey yapamıyoruz. 
Ne yapıyorsunuz? Sadece anlaşmaları onaylıyorsu
nuz. Ben bunu ciıddî 'bir eksiklik olarak görüyorum. 
Komisyon dikkate alırsa, derhal bir önerge hazırlar 
veririz. Bunun, diğer komisyonların görev ve fonksi
yonlarını yerine getirmesinde de büyük yararı olaca
ğına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
iŞaihısı adına, Sayım • Fatihi Çelikıbaş. 

/FETHİ ÇELİKIBAŞ ^Burdur) — Sayın Başkan, 
ıdeğerli arkadaşlarımı; Sayın Arkadaşım Sarıoğlu, ko
misyonlarda politika oluşturmaktan ıhabsetıtiği için 
söz aldım. 

Parlamenter demokratik rejimde, politika oluştur
mak hükümetin vazifesidir; komisyonlar veya parla
mento politika oluşturmaz. Politikayı ol'uşltunmak ve 
o politikayı yürütmek hükümetin vazifesidir. Parla-
'menterlerin vazifesi, o politikanın icrasında hüküme
ti mıurakalbs etmektir. Bunu çok arkadaşlarımdan 
duyduğum için, Iböyle bir açıklama yapma zaruretini 
duydum. Parlamenter demokratik rejimde politika 
oluşturmak, münhasıran hükümetin salahiyeti dahi
lindedir; parlamenterlerin vazifesi .ise o politikayı 
murakabe etmektir. Yoksa parlamentoda beraberce 
politika 'oluşturmak mevzubahis değildir. 

Eğer, arkadaşlarımız derlerse ki, hükümetin veya 
bir bakanlığın politikası hakkında komisyonda bilgi 
almak işitiyoruz; o zaman buna ait madde konabilir, 
konmayabilir; buna ait ibir şey söylemeyeceğim; fa
kat hiz, tatbikatta, Iböyle İbir şeye ihtiyaç duyduğumuz
da 'bakanlığa haber veriyoruz, Ibakan bulunduğu za
man /bazen kendisi, bulunmadığı zaman, Dışişleri Ba
kanlığının muayyen konulardaki üst kademe yetkilisi 

geliyor, tok ip edilen politika hakkında 'bize bilgi ve
riyor ve onun üzerinde karşılıklı fikir teatisinde bu
lunabiliyoruz; bu mümkün; ama zinhar, politika 
oluşturmayı, hükümetin dışında, parlamenterlerin yet
kisi dahilinde görmeyelim. Aksi takdirde parlamen
ter demokratik rejim ortada kalmaz. 

YUSUF ZİYA KAZANOOĞLU ı(Trabzon) — 
Muhalefet politika oluşturamaz mı? 

HÜSAMETTİN CİNDORUK Samsun) — Mu
halefetin politikası olmaz mı? 

FETHİ ÇBLfcKBAŞ ı(Devamla) — Politikanın 
oluşturulmasında, fikirleri varsa söyler; ama illa, ben 
hükümete şu politikayı kabul ettireceğim demek, mu
halefetin vazifesi değildir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılık
lı konuşmayalım efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Politika oluş
turmak, muayyen bir maksada vasıl olmak için ta
kip edilecek yolların .oluşturulmasıdır. Bunu parlamen
ter oluşltarimaz; ıhufcümetin kendisi oluşturur, getirir. 
Katkıda bulunmak elbette her parlamenterin vazifesi
dir. Hükümet onu değerlendirir; isterse kabul eder, 
isterse kabul etmez. İlla 'benim fikrimi kabul etsin 
demek, demokratik parlamenter rejimde mümkün de
ğildir. Bunu bilhassa 'belirtmek istiyorum. 

IBAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

PAŞA SARIOĞLU l(Ağrı) — Sayın Başkan, söz 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, neden söz almak is
tediğinizi anlayamadım efendim? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın ıBaşkanım, söz 
hakkım olmadığını biliyorum; ama ibir açıklama getir-

, mek İsıt iyonum. 
IBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, İçtüzükte yeri yok; 

ama önerge verirseniz, o konuda söz hakkınız olabi
lir. Başkaca, şu anda söz alıma durumunuz yok. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN l(Edirne) — So
ru, Saıyın Başkan. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa-
' ym Başkan, bu maddede «Komisyonlar, fikirlerini al
mak üzere uzmanlar çağırtma yetkisine sahiptirler» de
niyor. Acaba, bu teklifler komisyonda tartışılırken, 
üç yıllık dönemde hangi komisyonların, hangi konu
larda uzman çağırdıkları konusunda bir tetkikat ya
pılmış mildir, bilgi verehilirter mi? 

(BAŞKAN — Sayın Başkan, ıbu bilgi bugün sizde 
olmayabilir; ama bir araştırmanız var mı?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU i(Ankara) — Efendim, ıbu bilgiyi, 
Sayın Arıkan, hükümetten yahut da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sonsun. Çünikü bütün ko
misyonların faaliyetlerini oradan öğrenebilirler. Biz 
kendi komisyonumuza gelen işleri (tetkik edebiliriz. 
Binaenaleyh, uzman çağırma konusunda, bizim ko
misyonda ıbazı hadiseler olmuştur; ama diğerlerinin 
hangisinde olmuştur, hangisinde olmamıştır, kaç kişi 
çağırılmıştır, ibiz ıbunları bilemeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür eiderim Sayın Başkan, an
laşılmıştır. 

'M adide üzerinde iki önerge Vardır; önce veriliş sı
rasına, sonra aykırılık derecesine göre okutup, işle
me koyacağım : 

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

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 33 
üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İÖsman Bahadır 
Trabzon 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Murat Söktnenöğlu 
Hatay 

Mustafa Çorapçıoğlu 
'Balıkesir 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ali Maztoar Haznedar 
Ordu 

ıMADDE 33. — Kömisyion toplantılarına Başba-
kaın veya bir Ibalkan katılır. Başbakan veya Bakan, ge
rekli görürse, kendi yerine, yüksek derecede (bir kamu 
(görevlisine yazıh temsil yetkisi verebilir. 

Komisyonlar görüşlerini almak üzere, uzmanlar 
çağırma yetkisine sahiptirler. 

Komisyonlar gerek gördüğü takdirde, görüş almak 
üzere, kanun tasarı ve tekliflerini ilgili kurum, kuru
luş ve kişilere gönderebilirler. 

Gerekçe : Aksi takdirde hükmün uygulanmasında 
ıbütün komisyon toplantılarında Başbakan veya »bakan 
yerine bir kamu görevlisinin bulunmasına yol açıla
caktır. 

iBu sebeple Başbakan veya görevlendireceği baka
nın mutlaka komisyon toplantılarında hazır bulun
ması esas olarak Ikaibul edilmiş olacaktır. 

Komisyonda görüşülen metne Başbakan veya ba
kanın hâkim olması esası ıgetirilmiş olacaktır. 

«IMütalaa» yerine «düşünce», «fikir» yerine de 
«görüş» kelimesi kaim olmuştur. Türkçeye ve Anaya

sa diline uygunluk batanından «görüş» tabiri benim
senmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tüzük teklifinin 33 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ©deriz. 

Cahit Tutum Kemal Falaoğlu 
İBalıkesir Sivas 

'Besim Göçer Fahrettin Uluç 
Çorum Samsun 

Mehmet Azizoğlu M. Hayri Osmanlıoğkı 
'Bursa Gaziantep 

«Madde 33. — Komisyonlarda hükümeti, Başba
kan veya ilgili bakan veya hakanlar temsil ederler. 
Başbakan veya ilgili hakan veya bakanlar gerekli gö
rürlerse yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı 
temsil yetkisi yerebilirler. 

Komisyonlar, görüş almak üzere uaman çağırmak 
yetkisine de sahiptirler. 

Komisyonlar, tasarı ve teklifleri, görüşlerini almak 
amacıyla konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilere 
gönderebilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tçtüzlüğü Teklifinin 33 üncü maddesine : 
«Komisyonlar gerekli gördükleri önemli ve acil 

konularda Başbakan veya ilgili bakanı komisyona bil
gi Vermek üzere davet edebilirler» 

Fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Kâzım İpek 
Amasya 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine göre 
işleme koyuyorum : 

•Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tüzük teklifinin 33 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ,arz ve teklif 
ederiz. 

'Balıkesir milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları 
Madde 33. — Komisyonlarda hükümeti Başba

kan veya ilgili ibakan veya bakanlar temsil ederler. 
Başlbakan veya ilgili bakan veya hakanlar gerekli gö
rürlerse yüksek derecede bir kamu görevlisine yazılı 
temsil yetkisi verebilirler. 
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Komisyonlar, ,görüş almak üzere uzman çağırma 
yetkisine de sahiptirler. Komisyonlar, tasarı ve tek
lifleri; görüşlerini almak amacıyla konuyla ilgili 'ku
rum, (kuruluş ve kişilere gönderebilirler. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi, efendim, ar-
k'adaşlarımız, «(Bir İçltlüzük yapıyoruz, ve bu İçtüzük 
uzun yıllar uygulanacaktır» dediler. Yani, eski tabi
riyle efradını cami, ağyarını mâni olsun. Biz, bu İç
tüzük teklifini komisyonda görüşürken, sakıncalı ol
mayan ve şimdiye kadar uygulanan hükümleri hemen 
(hemen aynen bıraktık ve tabiî Cumhuriyet Senatosu 
da kalktığına ıgöre, 'bugünkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülüne ve Anayasaya uygun olarak, 
bazı hükümleri değiştirdik. Şimdi ise arkadaşlarımız, 
sanki ıbu yeni 'bir madde imiş .gibi yeni birtakım teklif
ler yapıyorlar. 

Şimdi sizlere, halen yürürlükte bulunan İçtüzüğün 
31 inci maddesinin 'başlığını okumak istiyorum'; «Ko
misyonlarda Hükümetin temsili ve uzman çağırılma
sı» deniyor. Yani oradaki başlıkla buradaki, teklifte
ki başlık aynı. Ayrıca, yürürlükteki İçtüzüğün diğer 
hükümlerinde ide, «Bakanlar veya Başbakan katılabi
lir» tabiri var; teklifte de aynı şey vardır. Binaenaleyh, 
bunlar, şimdiye kadar uygulanmış ve Ihiçibir sakıncası 
görülmemiTş hükümlerdir. Burada, «katılır» dediğimiz 
zaman, mutlaka katılma durumunu ifade eden katılık 
var. Biz ise, «katılabilir» tabiriyle Başbakana veya 
balkana bir inisiyatif veriyoruz. 

'Binaenaleyh, temsil vazifesini de zaten aşağıda 
zikrediyoruz. Yani, bu önergenin teklife yeni bir şey 
ilave eititiği iddia edilemez. 

Ayrıca Sayın Sarıoğkı'nun söylediği bir şeye ce
vap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Ona daha .sonra gelsek Sayın Baş
kan?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, önerge yok 
da onun için... 

IBAŞKAN — önerge var efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Peki. 
BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz almak iste

yen?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Açık efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 33 
üncü maddesinin, aşağudaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır ve Arkadaşları 

tMadde 33. — Komisyon 'toplantılarına Başbakan 
veya bir bakan katılır. Başbakan veya bakan, gerekli 
görürse, kendi yerine, yüksek derecede bir kamu gö
revlisine yazılı temsil yetkisi verebilir. 

Komisyonlar görüşlerini almak üzere, uzmanlar 
çağırma yetkisine sahiptirler. 

Komisyonlar gerek gördüğü takdirde, görüş almak 
üzere Ikanun tasarı ve tekliflerini ilgili kurum, kuru
luş ve 'kişilere gönderebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim, hemen hemen diğer önergenin aynidir, esasa 
Ihalluk aden bir vasfı yoktur. 

BAŞKAN — Evet. 
Önerge sahiplerinden söz almak isteyen?... 
OSMAN BAHADIR ı(Tralbzon) — Söz istiyorum 

eifendi'm. 
IBAŞKAN — Sayın Bahadır, açıklamanız olacak; 

buyurun. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Komisyon Başkanı, «İki önerge 
metinle aynıdır» dememiş olsaydı, söz alma lüzumu
nu hissetmezdim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOÖLU (Ankara) — Aynıdır demiyorum, 
teferruata ait fark vardır diyorum; aynı değil. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Biz, aslında, 
düzgün, sistemli ve hukuk tekniğine uygun bir önerge 
getiriyoruz. Onun için, metne de dokunmuyoruz. Çün
kü, metinde çalışmalarımız vardır. Biz metni bozmak 
İstemiyoruz, ancak metnin birinci fıkrası bu şekilde 
kaldığı takdirde, ikinci fıkrasına lüzum yoktur, «ister 
katılır, ister kaıtılmaz» gibi bir metin alınmış, biz buna 
kesinlik getiriyoruz. Metne sadık kalarak, «Komis
yon toplantılarına barbakan veya bir bakan katılır» 
diyoruz, metni bu şekilde kesinleştiriyoruz; istisnaî 
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olarak, yine metine sadık kalıyoruz, aynı şekilde kabul 
ediyoruz. 

Sonumda, «fikir» ibaresi yerine «düşünce» ibaresi
ni ilave ediyoruz, çünkü, bugün artık, «fiıkir» kulla
nılmaz kelime ihlaline gelmiştir; görüş ve düşünce ar
tık yerleşmiş 'kelime. Görüş almak -mütalaa almak; 
fikrini almak- mütalaasını almak... «Fikir» kelimesi 
yerine, Türkçeleşmiş kelimeyi getiriyoruz, metni boz
muyoruz. Onun için, «İıkisi de aynıdır» demek doğru 

. değildir; bu önergeler birbirinden farklı. Biz metnin 
genel üslûbuna sadık kalıyoruz, büyük bir değişiklik 
istemiyoruz, isteğimiz, yazış tarzına da uygun, kanun 
tekniğine de uygun, prensiplere de uygundur. İşin ge
reğinin de, bu şekilde olması gerekir; takdir sizindir. 
Ben (görüşümü açıklamış oluyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
noktayı arz edeyim efendim. 

'BAŞKAN — İBuyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU .(Ankara) — Efendim, Sayın Ba
nadır, komisyonumuzun üyesidir. Bu madde hakkın
da muhalefeti de yok, muhalif (kaldığı maddeler bel
li. Önerge veriyor... İBilmiyorum... Yani, tüzük yapa
lım derken', tüzüğe aykırı hareketlerde bulunuyoruz. 

Takdir yüce Meclisindir. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 344 sayılı Türkiye Büyük Mil

let 'Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü maddesine «Komis
yonlar, gerekli gördükleri önemli ve acil konularda 
iBaşbakan veya ilgili bakan, 'komisyona bilgi vermek 
üzere davet edebilirler» fıkrasının eklenmesini arz ve 
'teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmıyo
ruz; katılmama sebebine gelince : Mevcut İçtüzüğü-
müzlün de 36 ncı maddesine göre, komisyonlar ken
dilerine gelen işleri tetkik ederler, lüzum görürse za
ten ilgili 'bakanı çağırır izahat alırlar. 

Sayın Sarıoğlu'nun Amerika'dan verdiği misali 
ıbiz kendi bünyemizde yaşadık. O, özel komisyondur; 
özel komisyon cumhurbaişkanını da çağırmış olabilir. 
iBizde de, Özdağlar meselesindeki komisyon özel ko
misyon olarak kuruldu; Başbakanı çağırdı. Binaena
leyh, o mesele ile, bu, daimî olarak tatbik edilen İç
tüzük hükmü birbirine 'benzemez. Bu iti'barla katıl
mak imkânı yoktur efendim. 

önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Başkan. 
Sayın Sarıoğlu, önergeniz hakkında görüşmek is

tiyor musunuz? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Konuşmak istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanımızı, bu 
verdiğim önerge dolayısıyla dinleyince, bir defa daha 
şu havaya kapıldım ki -arkadaşlarımın görüşü de o-
biz 'bu tüzük görüşmelerinde, hiçbir şey değiştirme
mek üzere; âdeta 'bu tüzükle bir şey yapılmasına 
imkân vermeyecek şekilde ve «IBurada ne yazılmışsa 
bunların hepsi doğrudur; biz de usulü yerine geti
relim» diye bir usul takip ediyoruz. 

Sizlere, önergem hakkında bilgi vereceğim. Sayın 
Komisyon Başkanı, benim verdiğim örnek için, «Ame
rika'da özel bir komisyon» dediler. Arkadaşlar, he
piniz en azından gazetelerden bilgi ediniyorsunuz; 
Amerika'daki her komisyon özel komisyon değildir. 
Ben, Amerika'yı, yetkiler bakımından bizimle muka
yese etmek de istemiyorum; çünkü o kadar güçlü 
yetkileri var ki Amerika'daki komisyonların, o ölçü
de zaten bir şey de istemedik biz. Benim verdiğim ör
nek, özel komisyon değildir. Kendilerinin bilmesi la
zım; biliniyorlarsa, ben buradan ifade edeyim: Ora
da, her komisyon kendi yetkisine giren konularda son 
derece etkindir; çağırabilir, dinleyebilir, karar alabi
lir, yönlendirebilir ve değerlendirebilir. Bundan da 
hükümet esinlenir, 'hükümet de oradan bir politika 
çıkarır, esinlenir. 

Bizim, bu İçtüzük konusunda da, son derece kla
sik bir yaklaşımımız var, öyle görüyorum. Yani, biz, 
günün ihtiyaçlarını hiç dikkate almadan, yine eskisi 
gibi komisyonlara bir fonksiyon vermeden, -Sayın 
Komisyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi- «Komis
yonlar önlerine gelen işleri görür, gerekirse ilgili ba
kanı çağırır» diyoruz. Zaten, ayrı düştüğümüz nok
ta Sayın Komisyon Başkanımızın belirttiği, «Gere
kirse ilgili bakanı çağırır» hususudur. Yani, komis-
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yonlara, sadece iletilen konularda, teknik konularda 
bilgi almak için bir (bakanın çağırılması değil bizim 
burada üzerinde durmak istediğimiz; çok önemli 
görülen acil konularda, 'bir kriz doğması halinde, 
'komisyon bir.'bilgi edinme gücüne sahip olmalı. Di
yelim ki, Ege'de bir şey oldu; bu olay. daha kamu
oyuna yansımadan belki verilecek görüşler vardır. 
Eğer biz, Dışişleri Komisyonuna bakanı çağırıp da 
işin içyüzünü öğrenip ıbir değerlendirme yapmak, 'bir 
tartışma açmak, değerlendirmek ve en azından bir 
uyarıda 'bir katkıda bulunmak durumunda olamaz
sak, komisyonun bir görevi yok demektir. Herhalde 
'bir komisyona bu görevler düşmelidir. Sayın Hocam 
diyorlar ki, «Efendim, sizin göreviniz denetim». Ar
kadaşlar, eğer bir komisyonda hiçbir şey yapılmıyor-
sa, biz neyi denetleyeceğiz? Yani, 'bir Dışişleri Ko
misyonuna anlaşmalar gelmişse, biz sadece onları 
onaylayacağız... Peki neyi denetleyeceğiz? Rica ede
rim... Millet 'burada bunun için para ödüyor. Yani, 
'bir komisyon yılda üç defa toplanacak; bunun adı 

'komisyon olacak. 
Sayın hocamız dışarıda bulundu, dışarıya beraber 

gidip ıgeliyoruz, mesela Amerika'daki ya da bırakın 
Amerika'yı, hangi ülkenin dışişleri komisyonu ile 
-fonksiyonları bakımından, etkinliği bakımından- bi
zim Dışişleri Komisyonu mukayese edilebilir? Dış ül
kelerdeki 'komisyon görüşmelerinden, başka ülkelerin 
hükümetleri bile etkileniyor. Bir defasında sayın ho
camla beraber IStrasbourg'a gidiyorduk, -bize tevdi 
edilen bir dosya vardı, o zaman Türkiye'nin Avrupa 
Konseyinde sorunları vardı biliyorsunuz- Hollanda 
Dışişleri Komisyonunda yapılan bir görüşmeyi oto
büste okuduğumuz zaman, gerçekten hayretler içinde 
kaldım. Bir dışişleri bakanı ile komisyon arasındaki 
görüşmelerde hangi düzeyde değerlendirme yapıldı
ğını, eleştiri yapıldığını, sorular sorulduğunu, nasıl 
işin mahiyetini öğrendiklerini okuduk. Sayın komis
yon başkanının buniarı hatırlaması lazım. Biz bu işi 
bu kadar yüzeysel görürsek, yetkileri bu kadar da
raltılmış bir komisyonun etkinliğinden söz edilemez. 

Bundan başka, bürokrasinin içinde herhangi bir 
komisyon üyesinin etkinliği belki bizden daha faz
ladır. IBu, ne insaf ile ne de çağımızın gerekleriyle 
bağdaşır. Bunu hiçbir şeyle bağdaştıramazsınız. Şim
di, yeni bir İçtüzük yapıyorken, komisyonları gene 
klasik bir çerçevenin içinde tutmak istemiyoruz; ara
da sırada bir iki düzeltme yapalım arkadaşlar. Yok
sa, biz burada niye oturuyoruz? Yani, eğer biz Mec
lisi çalıştıramıyorsak, etkin hale getiremiyorsak, bilgi 
alışverişi yapamfyorsak, burada bulunmamızın bir an-
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lamı kalmaz. Çünkü bizim, hepimizin konuşmaları 
-muhalefet olsun, iktidar olsun- bu memleketin yö
netimi içindir; yönetimin faydası içindir. Burada bir 
İçtüzük yapıyoruz, bunda bile, bakıyorum -arkadaş
larım beni mazur görsünler- âdeta bir yasa tasarısı 
gelmiş gibi, bizim dıayır» dediğimize, iktidara men
sup arkadaşlar «evet» diyor, «evet» dediklerimize 
«hayır» diyor. • 

tHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hayır efendim, 
mulhaîlaMftiefnı geden ilki Örtör(gâyii di© kalbul! etıtilk bu : 

riaida. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Sa-

rıoğlu. Sayın Sarıoğlu... 
PAŞA SARIOĞLU ı(Devamla) — Sayın Tombuş, 

beni anladığınızı ümit ediyorum, çünkü siz, bu. olay
ların içinde bulunan bir arkadaşsınız, az çok bunu 
takdir edersiniz. Yani, bunu söylerken, gerçekten 
üzüntü duyuyorum. Biz kendimizi bu kadar kilitler
sek, bu komisyonlar fonksiyonlarını yerine getire
mezler, önün için de ilgi azdır. Zira, komisyonları
mız dinamik bir çalışma yapmıyor. Bizim komisyon
lar usulî çalışma yapıyor arkadaşlar, bir usulü yeri
ne getiriyorlar, bir onay yapıyorlar. Bunun dışına lüt
fen çıkalım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edil
miştir. 

Redaksiyon için'komisyona verilen 32 nci madde 
redakte edilerek Başkanlığımıza sunuldu. Şimdi, daha 
önce kabul edillen önergetor istikametinde redakte 
edilen 32 nci maddeyi okutuyorum : 

Komisyon tarafından redakte edilen madde met
ni. 

Komisyon Toplantılarına Katılabilecek Olanlar. 
MADDE 32. — Komisyon toplantıları milletve

killerine ve Bakanlar Kurulu üyelerine açıktır. Mil
letvekilleri üyesi olmadıkları komisyonlardaki dosya
ları ve belgeleri yerinde görüp okuyabilir, bir kop
yasını isteyebilirler. 

BAŞKAN — Daha önce kabul edilen önergeler 
istikametinde, Komisyonumuzca redakte edilen 32 
nci maddeyi yeni biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. .Etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, 34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Komisyonlarda söz alma 
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MADDE 34. — Komisyonlarda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
söz alabilirler. Söz, istem sırasına göre verilir. Ko
misyon başkanı ve Hükümet temsilcisi, söz sırasına 
bağlı değildir. 

Komisyonca çağırılmış uzmanlara, komisyon baş
kanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen yoksa, sorunuzu 

alıyorum. Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
•komisyon başkanı gerekli gördüğü zaman uzmanları 
konuşturuyor; şöyle oluyor: Üyelerden birisi, «Sayın 
Başkan, bir de uzmana soralım» dediğinde, çoğu kez, 
söz vermeyi takdiren gerekli görmüyor; komisyonda 
usul tartışması açıldığı zaman da uzama oluyor. Aca
ba, üyelerin de istemi üzerine, -bir üye dahi talep et
se- onun görüşünü, başkanın delaletiyle dinlemekte 
yarar olmaz mı; yani bu tür usul birliği sağlamak 
bakımından. Bu konuda Sayın Komisyon ne düşü
nüyor? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu usul 
kabul edilemez. Sebebi : Her üye kendisine göre mev
zu ile ilgili veya ilgisiz som sormak hakkını haiz olur 
o zaman. Şimdi, eğer usul konuşması olursa, sayın 
üyenin sormak istediği mevzu, uzmana, başkan tara
fından tevcih edilmezse, o zaman ekseriyetin oyuna 
başvurulur ve ekseriyetin oyu ile sorulabilir. Bina
enaleyh, her üyenin sorduğu sorunun mutlaka kabul 
edilmesi şekli sakıncalıdır efendim. 

BAŞKAN — Öyle görüyorsunuz; anlaşıldı Sayın 
Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlamamışlar 
sorumu; ama vazgeçtim. Bu maddeye de olumlu oy 
vereceğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
'İçtüzüğün 34 üncü maddesinin aşağıdaki yazılı şe

kilde değiştirilmesini arz ederiz. 
«Madde 34. — Komisyonlarda, milletvekilleri ve 

'Balkanlar Kurulu üyeleri söz alabilirler. 
Söz, istem sırasına göre verilir. Komisyon Başka

nı ve hükümet temsilcisi söz sırasına bağlı değildir. 

Komisyonca, çağırılmış uzmanlara, Komisyon Baş
kanı gerekli gördüğü zaman söz verir.» 

Sabahattin Eryurt İhsan Tombuş 
Erzurum Çorum 

Fethi Çelikbaş Kemal Iğrek 
Burdur Bursa 

Rafet İbrahirnoğlu 
Bitlis 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, burada 
«üye» tabiri yerine «milletvekili» tabiri konmuştur. 
Bizce kabulünde 'bir sa'kınca yok. 

BAŞKAN — Evet, kabul ediyorsunuz. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efendim, 

bir de, sonunda, «Gerekli 'gördüğü takdirde uzman
lara söz verebilir» deniliyor. Gerekli gördüğüne göre, 
verir, zaten. Gerekli gördüğüne göre «verebilir» ol
maz. 

BAŞKAN — İkinci bir değişiklik de; «Gerekli gö
rürse uzmanlara söz verir» biçiminde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T COŞKUNOĞLU ^Ankara) — Sakınca yok efen
dim. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan, 
önergede, -acaba yanılıyor muyum, okunurken kaçır
mış olabilirim- hükümetin söz istemleri sıraya tabi 
mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL-
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yok değil efendim: 

BAŞKAN — Bir iki konu anlaşılmadığı için öner
geyi tekrar okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 34 üncü maddesinin aşağıdaki yazılı 

şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Madde 34. — Komisyonlarda milletvekilleri ve 

Bakanlar Kurulu üyeleri söz alabilrler. 
Söz, istem sırasına göre verilir. Komisyon başka

nı ve hükümet temsilcisi söz sırasına bağlı değildir. 
Komisyonca çağırılmış uzmanlara komisyon baş

kanı gerekli gördüğü zaman söz verir. 
Ejföulnufcn MiaLetvekDü 

Sabalbaltltkt Ekvuirfc ve ark'adaşkn 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Başka önerge?.. Yok. 
34 üncü maddeyi, kabul edilen Önerge istikame

tindeki değişik biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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35 inci maddeyi okutuyorum : 
Komisyonlarda «görüşme usulü 
MADDE 35. — Komisyonlarda görüşmeler, ye

terlik kararı alınıncaya kadar devam eder. Ancak, 
konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz isteyen ko
misyon üyesi milletvekillerinden en az ikişer, üye 
olmayan milletvekillerinden en az birer kişi konuş
tuktan sonra yeterlik oylanabilir. Hükümet adına ko
nuşma ile teklif sahibinin konuşması bu sayıya dahil 
edilmez. 

Görüşmelerin yeterliği aleyhinde söz isteyen olur
sa, bir kişiye söz verilir. 

Konuşma süreleri komisyon kararı ile sınırlandı
rılabilir. 

Komisyonlarda değişiklik önergeleri bir veya daha 
fazla üyenin imzası ile verilebilir. 

Komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik öner
gesi veremez, oy kullanamaz. 

Bunların dışında, komisyonlardaki görüşmelerde, 
Meclis Genel Kurulunun görüşme usulleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bize gelen söz isteğine göre, Sos-
yaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mus
tafa Kemal Palaoğlu, buyurun efendim. 

İSHP GRUBU ADINA MUSTAFA KBMAL PA
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; komisyonlarda görüşme usulünü düzenleyen 
35 inci madde için düşüncelerimizi sunacağım. 

Öncelikle ve bu madde vesilesiyle şunu söylemek 
ihtiyacını, belki tekrar, ama gerçekten duydum ki, 
Anayasa -Komisyonunun Sayın Başkanı, maddelerin 
'görüşülmesi sırasında görüşleri sorulduğunda, niçin 
katılmadıklarını anlatmak sadedinde, genellikle «Efen
dim, eski İçtüzükte böyledir. Yanlış olsaydı yapmaz
lardı. Aradan da bunca zaman geçmiş, çok ciddî, ka
lıcı, hatırlanabilecek nitelikte, vahim bir uygulama 
güçlüğü .ve hatası da olmamış, binaenaleyh, uygun
dur» demektedir. Yani, «Eski İçtüzük de böyledir» 
temeline ve mantığına istinat ederek katılmama ge
rekçesini sunuyorlar. Bunun doğru olmadığı inancın
dayız. Bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce 
Genel Kurulunu da ralhatsız etmekte bulunduğunu 
zannediyorum, rahatsız etmesi gerektiğine inanıyo

rum. Böylesine mekanik, doğrusal bir açıklamanın, 
bir katılmama veya katılma gerekçesi olabileceğini 
zannetmiyorum, olmamalıdır. Eski İçtüzükte böyle
dir, iyi olmasaydı yapmazlardı, aradan da bunca za
man geçmiş, çok derin, çok kalıcı, hatırlanabilir va
him bir uygulama hatası, bir uygulama güçlüğü ol
mamış olabilir; ama bir madde iyi yazılmamışsa, 
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amacı açık seçik belli olmasına rağmen, iyi yazılma
mışsa, her şeyden önce bir hukuk zerafeti ve mü
kemmeliyeti eksikliği ile maluldür. 

Bir madde iyi yazılmamışsa; fakat amacı açıksa, 
mantık is'tihraçlarıyla ve her şeye rağmen, sıkıntı
larla doğru uygulamalar yapılmış olabilir, ama iyi 
yazılmamış olmasını göz ardı etmek ve affetmek 
mümkün değildir. 

Kaldıki, elbet, hukuk metinleri uygulanmak için 
yapılırlar; ama bir hukuk metninin değeri ve önemi 
sadece kendi geçmişine ve uygulamaya bakılarak 
ölçülmez, örneğin, bir mukayeseli hukuk çalışma
sında, bir doktora çalışmasında, bir bilimsel çalış
mada, parlamentoların içtüzükleri, bir parlamento
nun değişik zamanlardaki içtüzükleri ve muhtelif par
lamentoların içtüzükleri alınır ve sadece metin üze
rinde çalışılır. O zaman, iyi anlatamayan, gamız, sı
kıntılarla dolu, gayri edebî bir içtüzük metni, mad
desi veya maddeleri iyi not almaz. Parlamentoların 
içtüzüklerinin toplumsal hayat için numunei imtisal 
olmak zorunda bulunduğunu, kaderinin, alın yazısı
nın bu olduğunu, saygıyla ifade etmeye çalışıyorum. 

Bu maddede söylemek istediğim şudur : Komis
yonlarda görüşme usulünü ilke olarak düzenlerken, 
madde ve İçtüzük, -bir değişiklik yapmadan, olduğu 
gibi almıştır teklif- Genel Genel Kuruldaki görüşme 
usulünden çok farklı, onu aşan ve çok daha demok
ratik bir ilkeden hareket etmiştir. Bunun, bir espri 
olarak, bir düşünce olarak Genel Kurul görüşmeleri 
bahislerine de yansıyacağını ümit etmek istiyorum; 
yani, görüşmelerde serbesti esastır, komisyon görüş
melerinde ıserbestî esastır; Genel Kurul görüşmele
rinde tahdit esastır. 

Komisyon görüşmelerinde, adını kaydettiren bü
tün üyeler, bir yeterlik önergesi verilinceye ve kabul 
ddiJlI'îîceye Ikadiajr Iklonuşıuirll'ar; iki İklimi konuşur diiye 
bir tahdit yoktur ve zaman tahdidi de yoktur; an-
şart ki, aydınlandık, sınırsız bir şekilde üyeler ko
nuştular, yeterlik önergesi de kabul edildi; ama yeter
lik önergesinin kabulüne kadar adlarını kaydettir
miş olanlar da konuşacaklardır, beşer dakika, onar 
dakika konuşsunlar gibi, sonradan gelecek bir zaman 
sınırlamasına kadar. İlke bu, buradan hareket edi
liyor ve komisyonlarda görüşme usulünde, katılma, 
-tabiîdir- söz alma, -tabiîdir- oy verme ve önerge 
verme hakkına sadece komisyon üyelerinin sahip ol
duklarını söylemek zorundadır madde ve bunu söy
lemeye çalışıyor. 
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Bundan şu çıkar: Komisyonun üyesi olmayan 1 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bakanlar, I 
komisyon toplantılarına katılma hakkını esas iti- I 
Ibariyle haizdirler; ama orada sadece söz alabilirlir, I 
oy veremezler, önerge veremezler; ilke bu. 

Şimdi, Komisyonun Sayın Başkanına sormak is- j 
terim: İlke 'bu olduğuna ve başka türlü de olama- I 
yacağına göre, şu cümleyi nasıl karşılıyorlar. «Ko- I 
misyon üyeleri dışında kimse, değişiklik önergesi 
veremez, oy kullanamaz.» I 

Sormak isterim Sayın Başkana, komisyon üyesi 
olmayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, I 
yeterlik önergesi verebilir mi? «Komisyonun üyesi I 
olmayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, 
değişiklik önergesi veremez» diyorsunuz. «Değişiklik . I 
önergesi veremez» den, «yeterlik önergesi verebilir» 
anlamaktan ıbaşka çare yoktur. Yeterlik önergesi 
verebilir mi? Bence veremez. Çünkü, komisyonun 
üyesi olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi üye- I 
lerinin, komisyonlarda, sadece katılma ve söz alıp I 
konuşma haklan vardır. Önerge veremezler, oy ve
remezler; ama siz, değişiklik önergesi veremezler 
derseniz, örneğin, yeterlik önergesi verebilirler gibi 
bir sonuç kendiliğinden ve ta'biaten çıkar. 

Demek ki, bu iyi bir ifade değil; ama uygulama 
güçlüğü çıkmamış... Çıkmamış olabilir. Amacın bu I 
olduğu bellidir: Efendim, şöyle yazılmış, böyle ya
zılmış diye doğru uygulanmış ola'bilir. Mesele, va-
ihim, derin, kalıcı ve hatırlanabilir uygulama sıkın- I 
tıiarının doğmamış olmasından ibaret değildir. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Sayın îhsan Torribuş, şahsınız adına; buyurun. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum).— Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; biraz evvel kabul ettiğimiz bazı 
maddelerde, komisyona kimlerin iştirak edebileceğini 
belirtmiştik. Burada, komisyon üyesi olmayan mil
letvekillerinin de komisyona iştirak edip konuşabi- j 
lecekleri; ancak oy hakları olmadığı, bunların usul I 
hakkında konuşma hakları ile öntrge verme hak- I 
lan bulunmadığı - madde ya geçti veyahut gelecek - I 
şeklinde ayırımlar yapılmış idi. 

Şimdi görüşülmekte olan maddede, komisyonda
ki görüşmeler izah edilirken; kifayet önergesi (yeter
lik önergesi) verilebilmesi için, bir konunun üzerinde, 
aleyhinde ve lehinde en az ikişer komisyon üyesi, 
birer de komisyon üyesi olmayanların konuşması şart I 
koşulinuş. Burada ikinci bir tefrik yapılmış; komis
yon üyesi olmayanlarla, olanlar arasında. Bence bu ] 
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yanlış bir ifade, yanlış bir husus, bu tefriki yapama
yız. Zaten bir tefrik var, bir ayrılık var, ikisi ara
sında fark var. Nitekim, komisyon üyesi olmayan 
oy veremiyor, usul hakkında söz alamıyor, önerge 
veremiyor; bunlar doğru, ama konuşma hakkını, ko
misyon üyesi olması veya olmaması nedeniyle tah
dit etmenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Bu suretle 
zaten konuşma miktarı artırılıyor, dokuz kişiye çıkı
yor. Bir de hükümet veya uzmanların konuşmaları 
eklenirse on onbeş kişiden sonra ancak önerge veri
lebiliyor. Ben, burada, bu altı kişinin konuşması, (iki 
lehte, iki aleyhte ve iki üzerinde) bir tefrik yapılma
dan, oradaki milletvekillerinin tamamını kapsaması 
lazım gelir kanaatindeyim. 

Ancak, şimdi nazarı dikkatimi çekti, bir önerge 
de vermedim. Diyeceksiniz ki, peki niye konuşuyor
sunuz, bunun faydası nedir, bir önerge de vermemiş
siniz, bu maddeyi reddecek de değiliz. Burada bir 
şeyi tebarüz ettirmek; bu gibi, önerge verilmemiş, 
herhangi bir itiraz olmayan maddeler üzerinde ko
nuşulmasının lüzumsuzluğunu da belirtmek istiyoram. 
O maddeler geldiği zaman, -zaten benim bir deği
şiklik takririm var - eğer hiçbir itiraz yoksa, hiçbir 
değişiklik önergesi verilmemişse, sadece maddenin 
okunup oylanması ile iktifa edilmesi lazım geldiği yo
lunda bir teklifim olacak. Bu vesileyle onu tebarüz 
ettiriyorum. Ben burada konuştum; ama takririm yok; 
neye yarayacak bu konuşmam; 6 kişi gelecek bura
da konuşacak, eğer bir netice alamayacaksak, aynen 
kabul edilecekse neye yarayacak bu konuşmalar? O 
bakımdan, ben bu gibi, itiraz olmayan maddeler üze
rinde herhangi bir konuşma yapılmasın, buradan ka
zanılan vakit, itiraz olan maddeler üzerinde daha 
fazla üyeye söz vermek suretiyle daha iyi bir şekil
de değerlendirilsin ve madde daha iyi bir şekilde ted
vin edilsin düşüncesindeyim. Bu noktayı hatırlattım. 
Belki de bu hususta, benim bilmediğim • bir takrir 
verilmiştir veya verilmemiştir. 

Bu hususa nazarı dikkatinizi çekmek için söz al
dım; teşekkür ederim efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Tombuş 
bu konuşmanızdan yararlandık, ama olmadı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Komisyonun bir' açıklaması olacak galiba. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU. (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz, komisyon üyesi değişiklik önergesi vere
bilir, yeterlik önergesi verebilir. Binaenaleyh, komis
yon üyesine bu itibarla iki defa söz hakkı veriliyor. 
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Komisyonda üye olmayan bir milletvekili, kendi nok
ta! nazarını ifade etmek için konuşabilir bir defa; 
ama ona bir defa daha söz vermenin manası ol
madığı kanısındayım. Bu madde metni, zaten yeni 
bir metindir, eski içtüzükte olmayan yeni bir metin
dir bu. 

Bu itibarla konuşmaların şayanı kabul olmadığı 
kanaatindeyim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 
Başkan sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yaşa. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Ko
misyon üyesi bir milletvekili söz almadığı halde, ko
nuşma sırasında kendisine sataşma olursa, söz hakkı 
doğar mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) '— Cevap hakkı nor
mal olarak verilir. 

BAŞKAN. — Cevap hakkı saklı kalıyor. 
Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Komisyonlarda yeniden görüşme 

MADDE 36. — Komisyon, bir gündem madde
sinin görüşülmesini tamamlamadan önce, o konu ile 
ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesini karar-
laştırabilir. 

Komisyon, belli bir gündem maddesinin görü
şülmesini tamamladıktan sonra, aynı konunun ko
misyonda yeniden görüşülmesi, komisyon raporu 
Meclis Başkanlığına verilmeden önce, komisyon üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı 
istemi üzerine bir defa için mümkündür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzük Teklifinin 36 ncı maddesinin ikinci fık

rasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Sururi ıBaykal 
Ankara 

Hasan Altay 
Samsun 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

«Yeniden görüşülmek suretiyle ikinci kez görü
şülen konuda ilk kararın değiştirilebilmesi için en az 
birinci incelemedeki oy sayısı kadar oy kullanılması 
zorunludur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz; sebebini arz edeyim: Bu zorlaştırıcı bir hü
kümdür. Farz edelim ki, birinci oylamada, komis
yonda 18 milletvekili vardı ve konu karara bağlan
madı, ondan sonra tekrar o sayıyı bulmak imkânı ol
mazsa ne olacak? 15 milletvekili gelmiş, bunların oyu 
ile teklif kabul edilmeyecek mi? Kabul edilmesi lazım 
gelir. Bu, genel kurala da aykırı. Bu itibarla kabul 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama ya
pacak?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Komisyonlarda kapalı oturum 
MADDE 37. — Bir komisyonda kapalı oturum 

yapılmasını ilgili bakan yahut komisyon üyelerinin 
üçte 'biri isteyebilir. 

Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve ba
kanlardan başkası bulunamaz. 

Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak 
saklanmasına söz vermek demektir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

iki önerge var; önce veriliş sırasına göre okutu
yorum, daha sonra aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağım: 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tüzük teklifinin 37 nci mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Besim Göçer 
Çorum 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

M. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

«IKapalı oturumlarda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın 'Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tüzük Teklifinin 37 nci mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Neriman Elgin 
Ankara 

Kâzım İpek 
Amasya 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Bir komisyonda kapalı oturum yapılması ilgili 
bakan yahut komisyon üyelerinin üçte birinin istemi 
üzerine kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup, işlem yapacağım: 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Madde hakkında 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Geçti efendim. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları
nın önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçtüzük Teklifinin 37 nci mad

desinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bir komisyonda kapalı oturumun yapılması, ilgili 
bakan yahut komisyon üyelerinin üçte birinin istemi 
üzerine kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. İsterseniz gerekçesini de arz edeyim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?... 

Önerge sahiplerinden Sayın Ayhan Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu maddede şöyle bir ibare var: 
«dBir komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili 
bakan yahut komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilir.» 
Yani, komisyon üyelerinin üçte biri veya bakan is
tediği takdirde, otomatikman kapalı oturum olacağı 
anlamı çıkmaktadır. Bence bu yanlıştır. Komisyonda 
mevcut üyelerle kapalı oturum istenebilir; karar alı
nırsa, kapalı oturuma geçilebilir. Yoksa, mevcut üye
lerin üçte biri istedi diye, otomatikman kapalı otu
ruma geçmek veya bakan istedi diye otomatikman 
kapalı oturuma geçmek, orada iradeyi zedeler. 

Dolayısıyla, oraya «... istemi ile karar alınabilir» 
ifadesinin konması doğrudur. Ben Sayın Başkandan 
rica ediyorum; lütfen bu konuda rijit davranmasınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum: 
Sivas Mületvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Midlet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İçtüzük Teklifinin 37 nci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kapalı oturumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU {Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Çünkü, bu teklif bütün milletvekillerini de kap
sıyor. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen 
var mı? 

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

ğerli üyeler; bu, «Kapalı oturum» sözü, ne hikmetse 
çok mistik bir havaya büründürülüyor. 

Şimdi, bir komisyonun kapalı oturum yapması 
insanın aklına şunu getiriyor. Komisyonlarda görüşül
mekte olan her türlü konuda, bütün milletvekillerinin 
serbestçe bilgi edinme hakları vardır. Herhangi bir 
komisyonda bir konu konuşuluyor, o konuda ihtisas 
sahibi bir milletvekili - üye değil, ama - gidiyor, otu
ruyor; konunun müzakeresi sırasında, kapalı oturum 
isteniyor, «Buyurun dışarı çıkın...» 
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Bunun mantığını anlayamıyorum. Milletvekilinin 
kimliğine lütfen itibar edelim. Bu hüküm 1973 İçtü
züğüne hangi mülahaza ile sokulmuş; daha evvel, 
Dahili Nizamname zamanında uygulamada birtakım 
aksaklıklar ortaya çıkmış da ondan esinlenerek mi bu 
hüküm konmuş, bilemiyorum; ama hiçbir sakınca çı
kacağını da sanmıyorum, örneğin, Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonunda Sağlık (Tasarısı görüşülüyor, o 
vesileyle de çok önemli birtakım bilgiler arz edilecek 
ve bu bilgilerin, bir nevi devlet sırrı olarak gizli kal
masında da yarar görüyorlar; söz verilmesi isteniyor 
ve o anda da diyelim ki, gerçekten o işin mütehassısı 
olan milletvekili arkadaşlarımız da komisyon toplan
tısını takip etmektedirler; «Buyurun, siz dışarı çıkın, 
sadece komisyon üyeleri ve bakan kalsın» denecektir 
ve o arkadaşlarımız o bilgiyi o anda edinemeyecek-
tir. Bunu yapmayalım arkadaşlar ve zaten uygulama
da da bir sıkıntı çıkmış değil. Plan ve bütçe Komis
yonunda buna birkaç kez rastladık; çok dramatik 
oluyor. Diyelim ki, Millî Savunma Bakanlığına ait 
bütçe görüşülüyor, milletvekilleri ilgi göstermişler, bü
yük bir iyi niyetle gelmişler, o anda da örneğin Millî 
Savunma Bakanlığının kadrolarının sayısı görüşüle
cek, «Efendim, kapalı oturuma geçiyoruz, çıkın dı
şarı» denecek. Milletvekili dışarı çıkıyor beyler!.. Ta
savvur edebiliyor musunuz bunu? Olmaz ıböyle şey. 
Lütfen, milletvekili olarak kalsın, yani yalnız komis
yon üyelerine inhisar ettirilmesin. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi, önerge istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 37 nci madde kahul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Komisyon tutanakları 
MADDE 38. — Komisyon kâtibi görüşmelerin 

özet tutanağını düzenler ve komisyon başkanı ile bir
likte imzalar. Bu özet tutanağa oturumda hazır bu
lunan komisyon üyeleri, varsa yazılı itirazlarını ekle
yebilirler. 

Komisyon kâtibinin bulunmadığı hallerde, hazır 
bulunan en genç komisyon üyesi, geçici olarak kâtip
lik görevini yerine getirir. 

Komisyon görüşmeleri ses alma cihazı ile tespit 
edilir. Ancak... Tespit edilen görüşmelerin çözülmesi

ne veya silinmesine veya cihaz ile tespite gerek ol
madığına komisyon karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, şahsınız adına, Sa
yın îhsan Tombuş; buyurun efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; benim tespit edebildiğime göre, 
bu maddede bir tenakuz var. 

Son fıkranın birinci cümlesi diyor ki: «Komisyon 
görüşmeleri ses alma cihazı ile tespit edilir.» Bir amir 
hüküm vaz ediliyor. Yani mecburî, komisyon bu hük
me göre bunu ses alma cihazı ile tespit etmeye mec
bur. Devamında, «Tespit edilen görüşmelerin çözül
mesine veya silinmesine veya cihaz ile tespite gerek 
olmadığına komisyon karar verir» denilmektedir. 

Şimdi, hem bu amir hükmü sevk ediyoruz, hem 
de komisyon, icap ederse, almasına gerek olmadığına 
karar verebiliyor. Burada bir tenakuz var. Acaba niye 
ses alma cihazıyla tespit edilmesini mecbur kılıyoruz? 
Bunu tersine işletsek ne olur? Gerek görüyorsa, ci
hazla tespit edilmesine komisyon karar verse daha 
iyi olmaz mı? 

Şimdi, bu amir hüküm karşısında ne olacak? Ben, 
biraz evvel Sayın Meclis Başkanıyla da görüştüm. Bü
tün komisyonlar için bir ses alma cihazı temin edile
cek, hepsinin işletilmesi için bir memur vazifelendiri
lecek. Hepsine ayrı ayrı; çünkü mecburî. Her komis
yonun emrine verilmesi lazım gelir. Ondan sonra, bu 
bazen hasta olacak, biz komisyonu toplayacağız, adam 
yok, o olmayınca biz çalışamayacağız yahut arızala
nacak, bu zaruret karşısında komisyonu toplayama-
yacağız. Gerçi altta, «Gerek olmadığına da karar ve
rebilir» diyor; ama amir hükmü, burada tenakuza dü
şüyor ve kaldırıyor. 

Bence, bunu, «Komisyon görüşmeleri, gerekirse 
ses alma cihazı ile tespit edilir» şeklinde düzeltirsek 
ve Mecliste birkaç tane cihaz ve bunun memuru, uz
manı bulunursa; o komisyon karar verdiği zaman 
Meclis Başkanına haber verebilir, o cihaz ve memuru 
gider tespitini yapar gelir ve bu suretle daha pratik 
olur kanaatindeyim. 

Ben bu şekilde bir önerge takdim ettim, takdiri
nize arz ediyorum, eğer iltifat ederseniz teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır, bunları önce veriliş sırasına, son

ra aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzük Teklifinin 38 inci maddesi üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Madde 38/Fıkra üç: «Komisyon görüşmeleri, ge
rekirse ses alma cihazı ile tespit edilir. Bu tespite ge
rek olup olmadığına, tespit edilen görüşmelerin çözül
mesine veya silinmesine komisyon karar verir.» 

Gerekçe: Komisyon çalışmalarında bürokratik 
zorlukları önlemek, her komisyon için cihaz ve ele
man teminindeki masrafları azaltmak için ses alma 
cihazı ile görüşmelerin tespiti komisyon kararına bı
rakılmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tüzük Teklifinin 38 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan «veya silinmesine» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Mustafa Kemal Palaoğlu 
Balıkesir Sivas 

Fahrettin Uluç M. Besim Göçer 
Samsun Çorum 

M. Hayri Osmanlıoğlu Mehmet Azizoğlu 
Gaziantep Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzüğün 38/üçüncü fıkrası
nın aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

«Komisyon görüşmeleri, gerekirse ses alma cihazı 
ile tespit edilir. Tespit edilen görüşmelerin çözülme
sine veya silinmesine komisyon karar verir. 

Sabahattin Eryurt Faik Tarımcıoğlu 
Erzurum Bitüs 

Ahmetn Turan Soğancıoğlu Hüseyin Şen 
Sivas Artvin 

Turgut Kunter 
Rize 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
işleme koyuyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade buyurur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi, bu önerge
lerden aldığım intibaa göre, bizim getirdiğimiz me

tinde, komisyonlarda ses alma cihazının zarurî ola
rak bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir ve «ge
rekirse komisyon bulundurmamaya karar verebilir» 
denmiştir; önergelerde ise, «ses alma cihazının bulun
masına karar verebilir» deniyor, yani aslolan bulun
mamasıdır; metinde aslolan bulunması, istisnaî olarak 
bulundurmayabilir; önergelerde bunun aksi teklif edi
liyor. Bu teknik bir mesele. Bu teknik meselenin Mec
liste temin edilip edilmeyeceği konusu hakikaten tet
kik edilmesi gereken bir iştir; bu maddeyi komisyo
na geri alalım müsaade edilirse. 

BAŞKAN — Maddeyi önergelerle birlikte komis
yona veriyoruz. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Görüş alma, görüş bildirme 
MADDE 39. — Bir komisyon, kendisine havale 

edilen tasarı veya teklifi, başka bir komisyonun ih
tisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya 
teklifin o komisyona havale edilmesine karar vere
bilir. 

Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya 
teklif yahut herhangi bir mesele için, bir başka ko
misyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, ta
sarı veya teklifin o komisyonda görüşüldükten sonra 
iadesine karar verebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale edil
miş bir tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele 
için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı ve
ya teklifin kendisine havale edilmesine karar verebi
lir. 

Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı görüş
te iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine getirir ve ge
len kâğıtlarda yayımlar. 

İki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, mese
le Meclis Başkanı tarafından Genel Kurula sunulur 
ve usul görüşmesi yoluyla halledilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre diğer komisyona 
havale edilmiş' olan bir konu, on gün içinde sonuç
landırılmak ve mümkün olmazsa gerekçesi bildiril
mek gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Söz istiyorum. 

• BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Osman Bahadır, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
madde metninde de bazı tekerrürler yer almıştır, faz
lalıklar mevcuttur. Onun için, biz bu maddede de 
bir önerge getiriyoruz. Önergemizde, 39 uncu mad-
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denin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilmek sure
tiyle, metnin ifade ve üslubu daha düzgün hale ge
tirilmiştir. 

önergemizde, bir de, maddeye açıklık getirilmiş
tir; «Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya 
teklif yahut herhangi bir mesele için, bir başka ko
misyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, ta
sarı, teklif veya meselenin o komisyonda görüşüldük
ten sonra iadesine karar verebilir.» şeklinde bir dü
zeltmemiz var. 

Yine, «Bir komisyon, başka bir komisyona hava
le edilmiş bir tasan veya teklif yahut herhangi bir 
mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o 
tasarı, teklif veya meselenin kendisine havale edil
mesine karar verebilir» denilerek, diğer fıkraya bir 
açıklık: getiriliyor. 

Yine, son fıkradaki, «ikinci ve üçüncü fıkralara 
göre, diğer komisyona havale edilmiş olan tasarı, 
teklif veya bir mesele on gün içinde sonuçlandırılmak 
ve mümkün olmazsa, gerekçesi bildirilmek gerekir» 
şeklindeki, fazla tekerrürlerden arındırılmak ve metne 
sadık kalmak suretiyle, buna daha açık bir ifade tar
zı getirilmiş oluyor. Bu suretle, esas metnin esprisine 
de sadık kalıyoruz ve metni daha düzgün bir ifadeyle 
düzenlemiş oluyoruz. 

önergemiz biraz sonra okunacaktır; tetkik edip 
metinle karşılaştırdığınız takdirde, çok daha düzgün 
bir ifade getirilmiş olduğunu takdir edeceksiniz. 

Bu metinle ilgili olarak söyleyecek başkaca bir 
husus yoktur. EHişünceleriırtfz'i bir önerge haline de 
getlirmiş bulunuyoruz, kabul buyurulursa, metin daha 
düzgün olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce 

veriliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre, oku
tup, işleme koyacağım : 

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

Türkiye Büyük' Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 39 
uncu maddesinin ikindi, üçüncü ve son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır Mustafa Çorapçıoğlu 
Trabzon Balıkesir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Murat Şökmenoğlu 
Hatay 

Ümit Canuyar 
Manisa 

MADDE 39. — Bir komisyon, kendisine havale 
edilen tasan veya teklif yahut herhangi bir mesele 
için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi 
gerekli görürse, tasarı, teklif veya meselenin o komis
yonda görüşüldükten sonra iadesine karar verebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale edil
miş bir tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele 
için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı, 
teklif veya meselenin kendisine havale edilmesine ka
rar verebilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre diğer komisyona 
havale edilmiş olan tasarı, teklif veya bir mesele, on 
gün içinde sonuçlandırılmak ve mümkün olmazsa ge
rekçesi bildirilmek gerekir. 

Gerekçe : Maddeye tasarı, teklif ve meselelerin 
görüşülüp sonuçlandırılması hakkında açıklık getiril
miş, ayrıca kanun yapma tekniiğine uygun olarak dü
zenleme yapılması uygun görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tüzük teklifinin 39 uncu mad

desinin başlığının : 
«Komisyonlar arasında görüş alma, görüş bildir

me ve görev uyuşmazlığı» biçim'inde değiştirilmesini 
arz ve teklif öderiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 39/6 fıkrasının aşa

ğıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
İkinci ve üçüncü fıkralara göre diğer bir komis

yona; havale edilmiş olan hor konunun on gün içinde 
sonuçlandırılması mümkün olmazsa sebebinin bildi
rilmesi gerekir. 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ahmet T. Soğancroğlu 
Sivas 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Turgut Kunter 
Rize 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine gö
re okutup, işleme koyuyorum : 

Trabzon Milletvekilli Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanllığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü teklifinin 39 
uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 39. — Bir komisyon, kendisine havale 
edilen tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele 
için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi ge
rekli görürse, tasarı, teklif veya meselenin o komis
yonda görüşüldükten sonra ladesine kanar verebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş 
bir tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele için 
düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı, teklif 
veya meselenin kendisine havale edilmesine karar 
verebilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre diğer komisyona 
havale edilmiş olan tasarı, teklif veya bir mesele, onı 
gün içinde sonuçlandırılmak ve mümkün olmazsa, 
gerekçesi bildirilmek gerekir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara)- — Efendim, katılmak 
için yetersayımız yok; fakat maddenin fıkraları ara
sında bir ahenk temini maksadıyla verilmiş bir öner
gedir; kaibulünde sakınca görmüyoruz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın- Başkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kaıbul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ördü) — Diğer öner
ge de aynı mahiyettedir; o da kabul edilirse ne yapa-
aağız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — O, son fıkra değişi
mi, başka efendim, aynı mahiyette değil. 

BAŞKAN — Sayın Eryurt, bu kabul edilen öner
geye siz de katılıyor musunuz, yoksa önergenizde ıs
rar ediyor musunuz? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Önergem 
heyeti umumiyesiyle' ilgili değildir, yalnız son fıkra
sıyla alakalıdır; benim ifade tarzım değişiktir. Bu iti
barla, müsaade ederseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi işleme koyuyorum : 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka

daşlarının önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan içtüzüğün 39/6 fıkrasının aşa
ğıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
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İkinci ve üçüncü fıkralara göre diğer bir komis
yona havale edilmiş olan bir konunun, on gün içinde 
sonuçlandırılması mümkün olmazsa sebebinin bildi
rilmesi gerekir. 

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

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu öner
geye katılamıyoruz. Sebebine gelince : Daima «ge
rekçe» tabiri geçiyor bizim tüzüğümüzde; Sayın mil
letvekillerinin verdiği önergelerde de, «sebebi» deni
yor, «gerekçesi» diyor. Bu itibarla bu önergeyi kabul 
edemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eryurt?.. Buyurun. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; benim arz etmek iste
diğim son fıkrayla alakalıydı, diğer hususlarla zaten 
iştirak ettim. 

wŞimdi, içtüzüğü yaparken buna açıklık getirmemiz 
lazım; iltibaslara meydan vermemek için. Ben de bu 
açıklığı temin için, son fıkranın düzenlenmesini bu 
şekilde yaptım. Burada - dikkat buyurursanız - nahv 
kaidelerine aykırı olduğu gibi, kulağa da hoş gelme
yen bir ifade tarzı vardır; «İkinci ve üçüncü fıkralara 
göre diğer komisyona havale edilmiş olan bir konu 
- Dikkat buyurunuz, bir konu - on gün içinde sonuç
landırılmak - Konu, sonuçlandırılmak - ve mümkün 
olmazsa gerekçesi bildirilmek...» dliyor. Konu, sonuç
landırılmak gerekçesi bildirilmek; olmaz bu. Türkçe 
ifadeye ters düşüyor, kulağa da ters düşüyor. Onun 
için dedim ki ben... «fıkralara göre diğer bir komis
yona havale edilmiş - Diğer bir komisyon da var bu
rada, sıaidece o değil, diğer bir komisyonu açıklamak 
lazım - bir konunun - Konu değil, konunun - on gün 
içlinde sonuçlandırılması mümkün olmazsa sebebinin 
bildirilmesi...» Burada da «gerekçesinin bildirilmesi» 
diyebiliriz; onda bir mahzur yok, isterseniz «gerekçe
sinin» dersiniz, isterseniz de «Sebebinin» dersiniz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Bunları, teklif 
maddeleri düzenli olsun diye söylüyoruz; bu içtüzük 
hepimizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eryurt, önergedekü «Sebebinin» kelimesini 

«gerekçesinin» olarak düzeltiyoruz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Maddenin, 

bu son önergeye göre redakte edilmesi lazım Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
Bahkesiir Milletvekili Cahit Tuttum ve arkadaşları

nın önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tüzük teklifinin 39 uncu 
maddesinin başlığının: 

«Komisyonlar arasında görüş alma, görüş bil
dirme ve görev uyuşmazlığı» biçiminde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KJOİMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Etendim bu, baş
lığa dalha da bir açıklık veriyor, katılmakta bir 
sa'kmoa yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergeye katı
lıyorlar mı Sayın Başkan̂ ? 

BAŞKAN — Çoğunlukları engel oluyor, bir sa
kınca görmüyorlar. 

CAHİİT TUTUM (Balıkesir) — Katılıyorlar? 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

İHSAN NURİ TOFKAYA (Orldu) — Son Me
ranın yeniden redakte edilmesi vardı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet, inceliyoruz efendim. 
Sayın milletvekilleri, 39 uncu maddenin üçüncü 

fıkrasıyla ilgili 2 önerge kabul edildi; ancak bazı 
kelimelerin redakte edilmesi gerekiyor, 39 uncu mad
denin üçüncü fıkrasıyla ilgili önergeleri, redakte 
edilmek üzere komisyona sunuyoruz. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Komisyonların toplantı yeri, zamanı ve yetkisi 
IMAD'DE 40. — Komisyonlar, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi binasında, Meclis Başkanlığınca 
kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun 
tasarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek ka
bul veya reddedebilirler; birbirleriyle İllglli gördük-
Ieririi birleştirerek (görüşebilirler. 

Ancak, komisyonlar, kanun ve içtüzükte belirti
len özel durumlar dışımda kanun teklüf edemezler, 
kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle 
uğraşamazlar, Başkanlık Divanının kararı olmak
sızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşme 
yapamazlar ve kanun tasarı ve "tekliflerini bölerek 
ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurula sunamazlar. 

İBAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

önerge?.. Yok. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

bir soru sormak istiyorum. 
(BAŞKAN -T- Buyurun Sayın Vardal. 
IİSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

«Komisyonlar, Kanun ve İçtüzükte belirtilen özel 
durumlar-dışında kanun teklif edemezler» ibaresi 
var. Şimdi, bilindiği gibi, İçtüzüğe göre yeni bir 
madde teklifi mümkün, ancak şöyle düşünelim: Bir 
kanunun bazı maddeleri değiştiriliyor. Değiştiril
mesi istenen maddeler görüşülürken, tasarıda ol
masına rağmen kanunun diğer bir maddesini değiş
tirmek için, üyeler herhangi bir teklifte bulunabi
lirler mi? Bu konuda komisyonun görüşü nedir? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KjOlMtöSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CaŞKUNOĞLU. ((Ankara) — Efendim, burada 
madde gayet sarih; «(Kanun ve içtüzükte belirtilen 
özeti durumlar dışında kanun teklif edemezler» di
yor. Yani, o mevzu (haricinde kanun teklif edemez
ler, ancak, gelen teklif ve tasarının kapsamına giren 
mevzuda elbette bir teklif yapılabilir. 

SİSA VARDAL (Zonguldak) — Yarii böyle bir 
teklif yapılabilir mi? 

ANAYASA KİOMIİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU IflAnkara) — Gelen teklif veya ta
sarının kapsamına uygun bir teklif yapılabilir efen
dim; (bunun haricinde bir teklif yapılamaz.. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Anlayamadım 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendim, «Gelen tasarı ya da tek
lifin kapsamına uygun bir teklif yapılabilir, bu kap
sam dışımda bir teklif yapılamaz» diyorlar. 

'İSA VARDAL (Zonguldak) — Yani, değiştiril
mesi istenilmeyen diğer maddelerin değiştirilmesi 
teklifi yapılabilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU ((Ankara) — Efendim, gelen 
tasan veya teklifle kabili telifse yapılır; fakat ka
bili telif değiıl ve ilıgisi yoksa, yapılmaz, bunu arz 
ettim efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
40 inci madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 40 inci madde kabul 
ediHmİştür. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Bekleme süresi 
(MADDE 41. — Komisyonlara havale edilen iş

lerin görüşülmesine, teslim tarihinden itibaren kırk-
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sekiz saat sonra başlanabilir. Komisyona havale edi
len evrak, 'komisyon başkanlığınca resen veya komis
yon üyelerimden beşi tarafından yazıyla istenirse, 
bastırılarak (komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, 
söz konusu süre, dağıtım tarihinden itibaren başlar. 

Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir kanun 
tasarı veya teklifinin tümünün veya belli hüküm
lerinin komisyona (geri alınması veya ıgeri verilmesi 
veya bir kanunun Cumhurbaşkanınca geri gönderil
mesi hallerinde, yukardaki fıkrada yazılı süre kay
dına uyulmaya'bîlir. 

'BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cahit 
Tutum. 

Buyurun Sayın Tutum. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ilk bakışta 41 inci maddede getirilen hüküm, pra
tik bir hüküm (gibi gözüküyor. Deniyor ki, «Komis
yona havale edilen evrak, şayet beş kişi yazılı ister 
ise, basılarak dağıtılır.» 

Şimdi, bence, çalışma disiplini bakımından, ko
misyona havale ©dilen 'evrakın otomatik olarak bas
tırılması ve komisyon üyelerine dağıtılması daha 
isabetli olur. Çünkü, beş kişi isterse olur, 'beş kişi 
istemediği takdirde komisyon başkanı belki kendi 
takdiri ile yaptırabilir diye 'düşünebiliriz; ama bas-
tırılmayacaktır. Bakınız bu ne anlama (gelebilir... 
Benim aklıma gelen şudur: «100 sayfalık bir metin 
geldi, 50 sayfalık metin geldi yahut çok teknik nite-

. İlkte şu kadar metin 'geldi; bu metni niye bastıra
lım?» denebilir. Tabiî bastıracaksınız; çünkü, her 
halükârda komisyona havale edilen iş, ne olursa 
olsun, milleDvdkillerinin ilgisine ve bilgisine tevdi 
edilmiştir. Binaenaleyh, milletvekilleri istese de, is
temese de, bu belgeler basılmalıdır ve dağıtılmalı
dır. Yani burada, efendim, kırtasiye masrafı çok 
olur, milletvekillerinden bir talep gelmedikçe, bunu 
otomatik olarak dağıtmak ve ondan sonra komis
yon biter bitmez bu dağıtılan metinlerin büyük bir 
kısmi kalıp kâğıt haline 'dönüşeceği için, niye mas
raf yapalım gibi bir zihniyetten hareket etmemek 
lazımıdır. Bence, komisyona havale edilen evrak, 
resen, hatta otomatik olarak, basılmalı ve dağıtıl
malıdır. Tabiî, bu resen'i,, komisyon başkanının tak
diriyle anlamında alıyorum ben. Bu getirilen teklife 
göre, ya resen (doğrudan doğruya) komisyon baş
kanı yapacak veya beş üye isterse yapacak. Bunu 
yapmayalım; evrak doğrudan doğruya basılsın. Ço

ğu kez sıkıntı şöyle oluyor: Bvrak geliyor, «Efendim, 
bir nüshasını gönderir misiniz?» diye grup sekreter
leri vasıtasıyla rica ediyoruz; «©fendim, bir nüsha 
var, basılmadı» diyorlar. 

Biraz önce kabul ettiğimiz metinde, bir miktar, 
bu sa'kınca giderilmiş; herhangi bir milletvekili, bir 
komisyondan, havale edilmiş olan bir kanun teklif 
veya tasarısının İbir kopyasını isteyebilir; bu müm
kündür; ama çoğu kez benim karşılaştığım - tecrü
be ile söylüyorum - istediğimde, basılmadığı îçin 
veremiyorlar. Beş milletvekili isteyecek veya resen 
grup başkanı takdir edecek de, havale edilen bu 
evrak basılacak... Bu, çok sakıncalı. Benim üç yıl
lık tecrübemde, yanılmıyorsam, çok net hatırladı
ğım iki olay oldu; komisyondan evrak istedim, Ba
sılmadı efendini» dediler. «Neden basılmadı?» diye 
sorduğumda, «Bilmiyorum efendim» diyor oradaki 
görevli. Komisyon ^başkanını da o anda yakalayamı-
yorsunuz, bulamıyorsunuz; yani sorumlu kişiyi o 
anda bulamadığınız zaman, sanki, o havale edilen 
evraktan edinemeyecekmişsiniz gibi geliyor. 

Tabiî, bu söylediklerim, komisyonlara havale 
edilen meselelerin grup Ibaşkanlığına bildirilmediği 
anlamında değil; bildiriliyor, son zamanlarda, özel
likle titizlikle yapılıyor. Sayın Meclis Başkanımızın 
özel direktifleri midir, yoksa öteden beri uygulan
makta olan bir rejim midir, bilemiyorum; son za
manlarda çok muntazam gelmeye başladı; «Falan 
komisyonda, falan tarihte, falan konu konuşula
caktır; eki..» şeklinde, teksir edilmiş, basılmış, ekiyle 
beraber evrak hemen geliyor ve grup başkanvekili 
olarak ben, hangi komisyonlarda hangi konuların, 
hangi tarihte görüşüleceğini biliyorum; bu iyi bir şey. 
Bu usul iyi İbir şeydir; ama birçok konuda, mesela 
Sağlık Temel Yasası ile ilgili konular, aşağı yukarı 
birbuçuk aydır komisyonda görüşülüyor, - Meclise 
havale edildiği tarihi kesin bilmediğim için, bir yar
gıda bulunamayacağım - ancak dün alabildim. O 
balkımdan, konu eğer Meclise gelmişse, hemen bas
tırılması ve komisyon üyelerine dağıtılması gerekir 
diye düşünüyordum. 

Bu bakımdan, buradaki ibarenin çıkarılarak; her 
gelen komisyon evrakının bastırılıp, üyelere dağitıl-
maisının daha uygun olacağım düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. 
ANAYASA KİOMfSYONU BAŞKANI KÂ'MtL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz, bir açıklama yapayım? 
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BAŞKAN — (Buyurun. 
ANAYASA KlOfMDSYONU BAŞKANI KÂMİİL 

T. OOŞKUNOĞLU ((Ankara) — efendim, Sayın 
Tutumdun endişeleri kısmen yerinde. Diğer komis
yonları bilmiyorum, ama 'biz, Sayın Meclis Başkanı
nın herhangi bir talimatıyla değil, İçtüzük gereği ola
rak, ıgden işlerin hepsini, teklif dahi olmadan, bas
tırıp 'dağıtıyoruz, gruplara bildiriyoruz. Malumüâli-
niz, gündemi ide, hem 'gruplara bildiriyoruz, hem 
tahtaya asıyoruz, (hem de keridilerine ^gerek büro
larına, gerek dolaplarına) (gönderiyoruz, o ayrı me
sele. Diğer hususları zaten yerline ıgetiriyoruz. 'içtü
zükte böyle bir hüküm bulunmasına gerek yok; 
bunun yapılmasına mani bir hüküm de yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederilm Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Bir önerge vardır, okutup işleme 'koyacağım: 
(Başkanlığa! 

41 inci maddenin .ilk fıkrasıına aşağıdaki değişik
liği öneriyoruz. 

Saygılarla. 

Kemal Pa'laoğlu 
Sivaa 

Cahil Tutum 
Balıkesir 

.Hayrı Ösrnanlıoğlu 
Gaziantep 

Kâzım İpek 
Amasya 

Turan Biayazit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Komisyona havale edilen evrak, bastırılarak ko
misyon üyelerine dağıtılır ve söz konusu süre, da-
ğıltım Itarihiüdbn Mbaren başlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, buna 
ikatılmıyoruZH Sebebine gelince; zaten, önemli işler 
bastırılıp dağıtılıyor. Sinildi, komisyona gelen bazı 
teklif tasarı ve evrakın baistırılmas'ina hiç lüzum yok
sa, fuzulî bir külfet olacaktır. Eğer komisyona ge
len teklif, tasarı veya evrakın bastırılıp, dağıtılma
sında zaruret varsa - fazla da değil - beş üyenin tek
lifi olacak. İlgilinin arzusu üzerine zaten biz, bunu 
yapıyoruz.: 

Bu önergeyi Ikaibül etmemiz doğru değil efendim. 
Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Ahlaşıflrnıştır. 
önerge sahiplerinden söz almak isiteyen?... 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Komisyon 
Başkanı «Esasen, önemli konuları çoğaltıp, dağıtı
yoruz» buyurdular; bunu hayretle dinledim. Komis
yon gündemine girmiş, komisyon portföyüne girmiş 
konuların hepsi önemlidir. Kanun tasarılarını ve tek
liflerin, şunlar, Öbürlerine göre daha önemlidir tar
zında bir tefrik imkânını ve hakikini ilk defa duyu
yorum. Böyle ibir usul, böyle bir hak ve imkân söz 
konusu değildir. Kaldı ki, artık buınca İmkân, bun
ca teknoloji (çoğaltma cihazlaırı ve imkânları, fo
tokopi makineleri) karşısında, bu öneriye, bu iyi 
niyetli teklife katılmamayı da anlamakta güçlük çe
kiyorum. 

Komisyon Başkanı ve komisyon, karşısında, her 
biri önem açısından eşdeğerde olmak gereken gün
dem konularını; tasarı ve teklifleri çoğaltarak - tek
nolojik ve ekonomik bir (güçlük de söz konusu ol
madığına ve olmayacağına göre - komisyon üyele
rine dağıtmalıdır, dağı'tabilmeilidir. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Palaoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyor um: Kabul edenler... 

Efimeyenler..̂  Önerige kabul edilmemiştir. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler..;. EtSmeyeMer... 41 inci madde kabul edilmiş
tir. 

42 ndi maddeyi okutuyorum!: 
İnceleme süresii 
(MADDE 42. — Tasarı veya .tekliflerin komisyo

na havale (gününden itibaren 45 gün içinde sonuç
landırılması gerekir. 

Aksi takdirde Hükümet veya teklif sahibi, tasarı 
veya teklifin başka komisyona havalesi varsa sıra
daki komisyona şevkini, yoksa, doğrudan gündeme 
alınmasını isteyebilir. 

Bu istemler üzerinde komisyon ve teklif sahibi 
beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilirler. Genel1 

Kurul işaret oyu ile karar verir. 

Kanun hülkhıünlde kararnameler için birinci fık-
ra'da «söz konusu süre 20 gündür. Bu süre içinde so
nuçlandırılmayan kanun hükmüride kararnameler, 
herhangi bir istem aranmaksızın Başkanlıkça, başka 
komisyona havalesi varsa sıradaki komisyona, aksi 
halde, doğrudan Genel Kurul gündemine sevk olunur. 

Bu madde uyarınca gün'deme alınan tasarı, ka
nun hükmünde kararname veya teklifin görüşülme
sinde, elsas komisyon dışında bir komisyonun rapo
ru varsa, o rapor esas alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz'isteyen?... 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın tsa 

Vardal, buyurun., 
DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli •arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz maddede, bir kanun tasarı ve tek
lifinin, komisyonlarda 45 gün içerisinde görüşülme 
mecburiyeti vardır. Eğer bu süre zarfında tasarı veya 
teklif igörüşıülemezse, tasarı ve teklif sahiplerinin, ta
san ve tekliflerini, eğer sırada 'başka komisyon var
sa, o komisyona, yoksa direkt Genel 'Kurula indir
me yetkileri bulunmaktadır. 

Şimdi, böyle bir yetkinin kullanıldığını düşünün 
ve 'bu şu şekilde oluyor: Aşağıda, bu konuda ko
nuşma 'halklkı, ancak tasarı veya teklif sahibiyle, ko
misyona veriliyor ve bu konuşma süresi 5 dakikayı 
geçmiyor. Düşünün ki, çok önemli bir teklif; bunun 
etraflı şekilde, -gerekçeleriyle birlikte anlatılması ve 
Genel Kurulun da ikna edilmesi lazım; ama 5 da
kikalık süre zarfında bunun yapılması mümkün 
değildir. Onun için, 'bu 5 dakikalık sürenin fazla
laştırılması gerekir kanısındayım. 

Bu konuda bir önerigemüz var; önergemiz geldi
ği zaman, gerekirse daha fazla açıklamada buluna
cağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Cahit Tutum, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Değerli üyeler, sanıyorum, bu konuyu gün
dem dışı olarak, ikinci yasama yılında dile getirmiş
tim; parlamenter sistemin bir tıkanma noktası ola
rak, ıbunu açamıyorlar. Özellikle, bizim gibi, Kara 
Avrupa'sı modelini benimseyen bir ülkede, son, çok 
pafıtoiiii sliyasî yaşalma gMÜdliğloıdön bu yana, parla: 

mehter sistemin önemli tıkanıklıklarından bir tanesi 
bu: Milletvekili neden ilgi göstermez? Bakın, bugün 
kaç k!işi varız, burada, onu düşündüm. Bana öyle 
geliyor ki; evet, Meclisin toplanma usulünü kolay
laştırdık, karar nisabında da belli normlara uyul
mak kaydıyla yine bir kolaylaştırma getirdik; burada 
gördüğümüz önemli bir eksiklik, milletvekilinin kom
iliğinin grup etiketiyle silinmiş olması. Milletvekili
nin şu Genel Kurulda bir fonksiyonu, bir işlevi yok. 
Çolk acı 'b,'ır ışeıy. Koimlisıyio'nlla-rıda da ötyîe. Nadlsihi; bi> 
zim, Anayasanın içine koyduğumuz temel espri - ki, 
doğrudur - «Siyasî partiler ve gruplar aracılığıyla 
bir yasama işlevi yürütme» hükmüdür. Bu öylesine 
eussu*. 

gelişiyor ki, milletvekilli ilgiden düşüyor. Nedeni; 
«Efendim, 5 dakika konuşulacak; 2 kişi konuşacak...» 

Şimdi, diğer bir önemli noktayı da arz etmek is
tiyorum. Duveriger de bundan çok yakınıyor; ama 
Kara Avrupası da bunu büyük ölçüde aşabilmiş de
ğil. Dikkat ettim, Anglosakson ülkelerinde, Amerika' 
da kabul edilen kanunların, aşağı yukarı yüzde yet
mişi yetmişbeşi milletvekili ismiyle anılıyor. Tabiî, 
orada sistem çok değişik. Yani, hükümetten gelen 
tekliflerin yüzde ellinin üzerine çıktığı görüümüyor-
muş. Kara Avrupasında yüzde ellinin üzerinde hü
kümet tarafından getirilen teklif, bizde ise yüzde ddk-
sandokuz belki. Bu, ters. Milletvekilinin verdiği ka
nun teklifleri yürümüyor arkadaşlar. Diyelim ki tek
lif muhalefetin; muhalefetin Verdiği kanun teklifleri 
komisyonlarda taşlaşıyor, orada kalıyor. 

Şimdi, yapılacak şey nedir?... Tabiî, muhalefete 
mensup milletvekillerinin verdiği tekliflerin otomatik 
yürümesi diye bir olaydan da söz etmiyorum; ama, 
mıihallefeit alarak büzüm vierımliş ofllduğutmuz 169 tane 
kanun teklifi var; hep'si uyuyor; komisyonlarda uyu
yor, üç yasama yılı oldu. Ne yapmamız lazım?... Eleş
tireceğiz; komisyon -başkanlarını, komisyonları, bura
da çoğunluğu harekete geçirmek için; ama bunun 
hiçbir faydası yok. Sözde bir yol tanımış İçtüzüğe 
göre, eğer bir teklif veya tasarı 45 gün içinde ince
lenmezse, komisyon tarafından ele alınmazsa, bir 
önerge veriyorsunuz, buraya geliyor ve burada ön-
görüşimesi yapılıyor, müzakeresi yapılıyor, gündeme 
alınsın mı alınmasın mı diye; eller kalkıyor «Gün
deme alınmasın» deniyor, otomatik olarak tekrar ko
misyona gidiyor; sonu yok. bir daha getir; gene öyle 
gidecek. 

Buna bir çare bulmamız lazım değerli üyeler. Bu 
'tür teklif ve tasarılar - ister hükümet tarafından, is
ter mililetvekiıller'i tarafından verilsin - 45 gün için
de ele alınmamışsa, teklif veya tasarı sahibinin, bu
nu buraya indirmesine, burada tartışılmasına imkân 
hazırlamak gerekir. Öyle, Sayın Vardal'-ın belirttiği 
gibi, 5 dakikayla sınırlı, yalnız teklif sahibi görüşe
cek, konuşacak, ondan sonra oylanacak... Bu, çok 
ters bir şey. Tabiî, bu yolla Genel Kurulu tıkama 
gibi bir endişeyle konduğu belki kabul edilebilir; 
ama milletvekilleri tarafından verilen tekliflerin hiç 
yürütüîmemesi de olmaz. Çok istisnaî olarak ancak; 
büyük şanstır buradan milletvekilleri tarafından ve
rilen tekliflerin kanunlaşabilmesi ve -bildiğim kada
rıyla ANAP milletvekilleri bunda biraz daha şanslı, 
muhalefetin hemen hemen çok az şansı var; dolayı-
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suyla buna bir çare bulmalıyız, Diyebilmeliyiz 'ki, 
45 gün içinde ele alınmadıysa 'buraya insin, öngörüş-
ıme yapıldıktan sonra, komisyon bir defaya mahsus 
olmak üzere .bunu tekrar komisyona alabilsin; - is
terse tabiî, kabul etmek şartıyla - ama yine ele alın
mazsa, o ızaman ne yapalım?... Aklıma bir temel dü
şünce geldi, öyle önerge verdik. Diyoruz İki, «Bu 
takdirde, t>u teklif 2lü günde tekrar ele alınmazsa ko
misyonda, o zaman doğrudan doğruya Meclis gün
demine girsin; burada tartışalım, reddedilsin.» O za
man, «Efendim, böyle yaparsanız bir tehlike çıkar; 
çok önemli bir konuda, iktidar yatkın olmadığı için 
veya hükümet hazır olmadığı için reddetıtirirse, bir 
yıÜ içinde tekrar o kanun teklifi Meclise gelmez.» 
dediler. Doğrudur, ama o teklifin tekrar Meclise 
gelebilmesi için, küçük bir değişiklik yaparak, ge
nişleterek, o yasama yılı dolmadan, dönemin bitme
sini beklemeden, yani kadük olmaktan kurtararak, 
pdkâJl'â ıo tdklif -yeüıliüdbn getirlMeblir; yani Glelnel Kıt 
rulda o teklifin reddedilmesi, sanıldığı kadar kıyamet 
koparacak bir olay değildir ve dramatik sonuç do
ğurmaz. 

Sayın üyeler, bu nedenle, komisyonun, 42 nci 
maddeyi geriyle alarak, bizim de verdiğimiz önerge--
lerin ışığı altında, biraz daha olgunlaştırmasını dili
yoruz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
iMadde üzerinde verilmiş olan önergeler var, önce 

veriliş sırasına, sonra aykırılık derecelerime göre oku-
Hup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi içtüzük Teklifinin 42 nci maddesinin aşağıdaki 
gtefcilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ISaygıHarıımiiZİia 

Pertev Aşjçıoğlu 
Zonguldak 

Ülkü Söylemezoğhi 
Kahramanmaraş 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
Ahmet ©üyükuğur 

Kütahya 

İnceleme Süresi : 
MADDE 42. — Tasarı veya tekliflerin komis

yona havale gününden itibaren 45 gün içinde; kanun 
hükmünde kararnamelerin 30 gün içinde sonuçlandı
rılması (gerekir. 

Aksi takdirde, hükümet veya milletvekilleri, ta
sarı, teklif veya kanun hükmünde kararnamenin, 

başka komisyona havalesi varsa sıradaki komisyona 
şevkini, yoksa doğrudan gündeme alınmasını isteye
bilir. 

İBu istemler üzerinde komisyon, 'hükümet, teklif 
sahibi ve bir milletvekili beşer dakikayı geçmemek 
üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret oyu ile ka
rar verir. 

Bu madde uyarınca gündeme alman tasarı, ka
nun hükmünde kararname veya teklifin görüşülme
sinde, esas komisyon dışında bir komisyonun ra
poru ^araa, o rapor esas alınır. 

Gerekçe r 
Kanun hükmünde kararnamelerin komisyonlarda 

20 gün içinde sonuçlandırılması genellikle olanaksız
dır. Bu sürenin sonunda başkanlıkça resen yapılacak 
işlemler ise, konuları teknik yönden özellik arz eden 
kanun hükmünde kararnameler için büyük sakınca
lar doğurur,' 

Bu nedenlerle, kanun hükmünde kararnameler 
için inceleme süresinin 30 güne. çıkarılması, ayrıca, 
istemlerin Genel Kurulda görüşülmek' suretiyle de
ğerlendirilmesi uygun düşünıülmüşitür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi Okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük tekli
finin 42 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın " 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

«Aksi takdirde hükümet veya teklif sahibi, tasarı 
veya teklifin esas komisyona veya doğrudan günde
me alınmasını isteyebilir. 

Bu is'tem üzerinde komisyon ve .teklif sahibi onar 
dakikayı geçmemek üzere söz alabilirler. Genel Ku
rul işaret oyuyla karar verir. Gündeme alınma, iste
mi ret edilen tasarı veya teklif, esas komisyona iade 
edilir. Komisyonda 20 gün içinde yine sonuçlandırıl
madığı takdirde, hükümet veya teklif sahibinin is
temi üzerine doğrudan Genel Kurul1 gündemine alı
nır.» 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 42 nci mad
desinin üçüncü, fıkrasındaki «5'er dakika» ibaresinin 
«15ier dakika» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İsa Vardal Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Zonguldak Amasya 

Davut Abacıgil İsmet Turhangil 
Balıkesir Manisa 

Nuri (Korkmak Hasan Altay 
Adana Samsun 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri, aykırılık derece
lerine göre igleme koyuyorum: 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi. 

(HİLMİ NALİBANTOÖLU (Erzurum) — En ay
kırı olanı, komisyona iade edilmesidir. 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü teklifinin 42 nci maddesinin aşağı'dakl 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İnceleme süresi. 
MADDE 42. — Tasarı veya tekliflerin komisyo

na havale igününden itibaren 45 gün içinde, kanun 
hükmünde kararnamelerin 30 gün içinde sonuçlandı
rılması gerekir. 

Aksi takdirde, hükümet veya milletvekilleri, tasa
rı, teklif veya kanun hükmünde kararnamenin baş
ka komisyona havalesi varsa sıradaki komisyona şev
kini, yoksa doğrudan gündeme alınmasını isteyebilir. 

Bu istemler üzerinde komisyon, hükümet, teklif 
sahilbi ve bir milletvekili 5'er dakikayı geçmemek üze
re söz alabilir, Genel Kurul işaret oyu ile karar ve
rir. 

IBu madde uyarınca gündeme alınan tasarı, kanun 
hükmünde kararname veya teklifin görüşülmesinde, 
esas komisyon dışında bir komisyonun raporu varsa, 
o rapor esas alınır. -

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu öner
geye katılmak mümkün; fakat katılma imkânımız 
yok. Sakınca yoktur diyoruz; .çünkü, yalnız burada 
kanun hükmündeki kararnameler için 20 (günlük sü
reyi 30 güne çıkarıyor; esas (budur. Komisyon ola
rak bir sakınca görmüyoruz; ama katılma imkânı
mız yok; çünkü sayı tamam değil. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, 5 dakikayı 15 dakikaya çıkarırlar mı; bu 
önergeye hepimiz katılalım. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?... 
Yok. 

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

Sayın Tütuim, bu kabul edilen önerige, sizin öner
genizi kapsıyor mu; kabul ediyor musunuz siz de? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, benim
ki Çok farklı, kanun hükmünde kararname ile ilgili 
değil; kanun hükmünde kararname yönünden bura
daki 20 günü, 30 güne çıkardılar. Sakıncalı olması 
bir tarafa, o, benim önergemde söz konusu edilme
miş; benim teklifim, daha çok, kanunların doğrudan 
doğruya Genel Kurula indirilmesi ile ilgilidir. 

BAŞKAN •— Evet, işleme koyuyorum: 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutuim ve arkadaşla
rının önergesi. 

Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük Tekli
finin 42 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Aksi takdirde, hükümet veya teklif sahibi, tasarı 
veya teklifin esas komisyona veya doğrudan günde
me alınmasını isteyebilir. Bu istem üzerinde komis
yon ve teklif sahibi 10'ar dakikayı geçmemek üzere 
söz alabilirler. Genel Kurul işaret oyu ile karar ve
rir. Gündeme alınma istemi reddedilen tasarı veya 
teklif, esas komisyona iade edilir. Komisyonda 20 
gün içinde yine sonuçlandırılmadığı takdirde, hükü
met veya teklif sahibinin istemi üzerine, doğrudan 
Genel Kurul gündemine alınır. 

IRAŞJKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz; se
bebi şu: Burada, bir kere 20 günlük müddet var; da
ha evvelki kabul edilen önerge ile çelişki haline dü
şecek; bir. İkincisi, Sayın Tutum «esas komisyona» 
diyor. Farzedin ki, teklif veya tasarı üç komisyona 
havale edildi ve birinci komisyonda bu durum hâsıl 
oldu. «fîsas komisyona» deyince, ikinci komisyonu 
atlayıp, esas komisyona geçecek. Biz, «Sırada var
sa, o komisyona, yoksa esas komisyona, yoksa Ge
nel Kurula intikal eder» diyoruz. 

©izim metnimiz daha açık ve kapsamlıdır. Bu 
Mbaria, katılmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Peki. 
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Önergeniz hakkında konuşmak üzere; buyurun 
Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; burada Sayın Başkanla esas 
(komisyon konusunda mutabık olmadığımız nokta 
şu: Genel olarak, içtüzük tanımlamasına göre, esas 
komisyon raporu, Genel Kurulda müzakereye esas 
olacak komisyondur; esas sahibi o ve Genel Kurulda 
oturacak. Ben, oraya havalesini istiyorum; sırada baş
ka komisyon olabilir, Özellikle fcenim burada vurgu
ladığım bu. Aslında benim önergem, demin oylanan 
önegeden daha aykırı 'bir önerge. Aykırılığı daha 
fazla olan önergedir ve onun önce oylanması gere
kirdi. Şimdi - Komisyon Başkanının söylediği gibi -
benimki kabul edilecek olursa, tekrar telif etmemiz 
gferekecektir.i 

'Şimdi 'benim burada söylediğim, kanun teklif ve 
tasarılarının 45 gün içinde ele alınmaması halinde, 
Meclise gölecelk, burada, 5 dakika değil, 10 dakika 
konuşulacak. Aynı zamanda ben, 'burada, yalnız tek
lif 'sahibinin değil, gruplar adına da konuşulması da
ha isabetli olur diye 'düşünüyorum ön müzakereler
de ve tabiî en azından, şahıslar adına da... 

Temel 'benimsenmiş ilke, eğer niki üyenin konuş
ması ise, iki üyenin konuşması sökünde bir değişik
liğin çok yararlı olacağını düşünüyordum; ama be
nlim getirmek istediğim - önerimdeki - değişiklik ora
da değil. Bten, burada görüşüldü, Genci Kurul ka
bul etmedi, (yani gündeme alınmasını kabul etmedi) 
tekrar komisyona iade etti; iade edilirken, esas ko
misyona gitsin diyorum. Esas komisyonda, yine 20 
gün içinde ele alınmadı, o takdirde doğrudan doğ
ruya Meclis gündemine girsin. Benim getirdiğim 
öneri bu. 

iBu yol, sanıyorum, komisyonları süratli çalışma
ya teşvik ©der ve böyle, Genel Kurulla komisyon ara
sında bir teklif veya tasarının mekik dokumasına 
imkân verm'ez. Çünkü, sayın iktidar milletvekillerine 
şunu hatırlatmak isterim; hep 'böyle rahat müzakere 
ortamı bulunamaz^ Koalisyon halinde çok sıkıntı ya
ratır, tıkanır; yani, yolu açmanız lazım, Şimdi çok 
rahat; Genel Kurul kabul «itmez, gider, bir daha ge
lirse, Genel Kurul bir daha reddeder, çünkü .çoğun
luk istemedikçe hu olmaz; ama koalisyon hâlinde 
çok ciddî problemler doğurur. O halde, İçtüzüğü, böy
le engelleyici değil, kolaylaştırıcı hükümler taşıma
sı bakımından ve bir de, milletvekillerine, yasama 
işlevinde biraz daha fazla onları işlevsel, fonksi
yonel hale getirmek için, benim dediğim bir yöntem 
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faydalı olur diye düşünüyorum. Önerimi bu düşün
celerle verdim. 

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

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önerigeyi işleme koyuyorum: 

Zonguldak 'Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşlarının 
önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan içtüzük Teklifinin 42 nci mad

desinin üçüncü fıkrasındaki «5'er dalkikayı» ibaresi
nin «15'er dakikayı» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmı
yoruz. Zaten, özel durumlar müstesna, sözlü soru
larda veyahut gündem dışı konuşmalarda, hep 5'er 
dakikadır; bunlara ahenkli olarak getirilmiştir. Kal
dı ki, Sayın Meclis Başkanları »birtakım müsamaha 
yapıyorlar; bu 5 dakikada kalmıyor, 10 dakika, 15 
dakika da oluyor. Şimdi 15 dakika vereceksin, bu se
fer yarım saat konuşma olacak. 

Kâfidir efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri?... 

İSA • VARDAL (Zonguldak) — Sayın Komis
yon Başkanının ileri sürdüğü konular gerekçe sayıl
maz. Konu açık. 

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

42 nci m'addeyi, kabul edilen önerge istikametin
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum!: Kahul 
edenler... Kahul etmeyenler... 42 nci madde kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa-
yırt Başkan, bir başka maddeye geçmeden usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız usulün nesiyle ilgili, onu ala
yım. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Arz 
edeyim efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı, değişiklik önergeleri 
karşısında «Katılıyoruz, katılmıyoruz» şeklinde ce
vaplarının dışına çıktı., Bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Gerekçe arz ettim. 
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MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (öivas) — Sa
yın Başkan, sayın mille tveloiMeri; Anayasa Komisyonu
nun Sayın Başkanı, kendilerine, şu veya 'bu nedenle 
munis görünen değişiklik önergelerine, o anda «katılı
yoruz» demek ve 'katılmak imkânına sahip olmaması
na rağmen ve «'katılmıyoruz» demek mecburiyetinde 
iken, «Katılıyoruz demek imkânına sahip değiliz; ama 
mahzur da görmüyoruz, karşı da değiliz» tarzında, 
usule hiç de uygun olmayan cevaplar veım&y& 'başla
dılar. 

Sayın Başkan, takdir buyurursunuz ki, böyle bir 
usul yoktur. Komisyonun, bir değişiklik önergesine 
'katılmak ve «'katılıyorum» demek hakkı vardır; ama 
bunun imkânını ve şartlarım oluşturmak koşuluyla. 
Onun imkânını hazırlar; yani toplantı ve karar yeter
sayısında komisyon üyelerini hazır bulundurur, mü
zakere ©der ve 'bir değişiklik önergesine katılabildiği-
mi, katılmakta olduğunu, komisyon adına söyleyebi
lir. Bu imkânı hazırlamadan ve 'bir değişiklik öner
gesine 'katılma hakkına ve imkânına sahip değilken; 
bazen sahiplerine göre, bazen şu veya 'bu nedenle, 
kendilerine munis gelen değişiiklik önergeleri karşı
sında, «^Katılıyoruz diyemiyorum; ama işte mahzur 
da yok; anlayın» tarzında, usule hiç de uygun olma
yan bir tavır almışlardır. Bunu, Başkanlığın ve Ge
nel Kurulun dikkatine sunmak istedim. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Müsaade eder misi
niz efendim, bu mevzu hakkında 'ben de bir cümle arz 
edeyim. 

Efendim, «katılıyorum» veya «katılımıyorum» di
ye kesin konuşmuyorum; komisyon başkanının bu ka
dar bir elastikiyete de malik olması, haiz olması la
zım. «Katılmıyorum» derken... 

BAŞKAN — Evet, «Katılmıyoruz» anlamında. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KA'MİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Katılıyorum» der
ken, kesin, doğru; katılma imkânım olmadığı için, 
«Katılmakta bir malhzur görmüyorum; ama katılma 
imkânım yoktur» diyorum. Neticesi budur efendim. 

BAŞKAN — «Katılmıyoruz» olarak anlaşılıyor. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Anayasaya ve kalkınma planına uygunluğun in

celenmesi 
MADDE 43. — Komisyonlar, kendilerine havale 

edilen tasarı ve tekliflerin ilk önce Anayasanın metin 

ve ruhuna aykırı olup olmadığını ve kalkınma piam-
na uygunluğunu tetkik etmekle yükümlüdürler.: 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Anayasaya 
veya kalkınma planına aykırı olduğunu gördüğü, tak-. 
dirde gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine 
geçmeden reddeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

MUSTAFA KEMAL PAlLAOĞLU (Sivas) — Şah
sım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şa'hsı adına, Sayın Mustafa Kemal 
Palaoğlu, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin 43 üncü 
maldldbsi üzerimde klişiısiel ~ g)ö)rO§fetn'lmİ3 sıumlmak için hu
zurunuzdayım. 

Metin, «Komisyonlar', kendilerine havale edilen 
tasarı veya tekliflerini ilk önce Anayasanın metnine 
ve ruhuna aykırı olup olmadığım ve kalkınma planına 
uygunluğunu tetkik etmekle yükümlüdürler» diyerek 
başlıyor. Uzun vadeli planların bütünlüğünü korumak 
zaruretini, tartışılmayacak kadar açık bir ihtiyaç, bir 
zaruret olarak görürüm. Zannetmekteyim ki, yasama 
süreci ve faaliyeti içinde, elbette uzun vadeli planla
rın bütünlüğü korunmalıdır; mantığı budur. Sanıyo
rum ki, uzun vadeli planların bütünlüğünü korumaya 
ilişkin bir yasanın esprisi, amacı, bir içtüzük normu 
haline de getirilmek istenmektedir. Uzun vadeli plan
ların bütünlüğünü korumak zarureti ve ihtiyacında 
hiçbir ayrılık bahis konusu olamaz; ancak, Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisinin komisyonlarına, gündemle
rindeki tasarı ve teklifleri incelemeye ve görüşmeye 
'başlarken, tasarıların ve tekliflerin, tıpkı Anayasa gi
bi, kalkınma planına da uygun olup olmadıklarına ön
celikle bakmak ve kalkınma planına uygun değilse 
reddetmek, tıpkı Anayasaya aykırı tasarı ve teklifler 
gibi, ret akıbetine uğratmak mecburiyetini yüklersek 
ortaya şu çıkar. Bür toplumun, bir devletin, bir siya
sî anayasası, bir de iktisadî anayasası gibi çok garip 
bir vakıa ile karşılaşırız. Kalkınma planlarının bütün
lüğünü koruyalım, doğru; fakat kanun tasarı ve tek
lifleri müzakere edilirken elbet hükümet vardır, ko
misyon üyeleri vardır ve görüşmelerin süreci, yürür
lükteki kalkınma planının bütünlüğünü bozacak, ih
lal edecek bir seyir almışsa; o zaten uyarılır, dikkat 
çekilir, konuşulur, tartışılır ve böyle bir sonuçtan alı
konulur; ama bunu, emredici bir hukuk normu haline 
getirirseniz, kalkınma planının bütünlüğünü koruyalım 
defken, Anayasa Hukuku mantığının bütünlüğünü ih-
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lal etmiş oluruz. Çünkü, 'benim 'bildiğim yanlış değil- | 
se, bizim hukuk düzenimizde normatif hiyerarşi, sa- I 
dece anayasa ile yasalar arasında bahis konusudur, ya- I 
ni hiyerarşik bir düzende önce anayasa vardır, ondan I 
sonra kanunlar vardır. Kanunların içinde, daha üs- I 
tün olanlar - daha alt düzeyde olanlar, daha önemli I • 
olanlar - daha önemsiz olanlar tarzında bir sıralama I 
ve önem atfı, hukuk mantığının kabul edeceği 'bir şey I 
değildir. Bu yapılırsa, bir siyasî anayasa Ibir de ikti- I 
sadî anayasa gibi 'bir garabet ihdas etmiş oluruz. Kal- I 
kınma planlarının bütünlüğü elbet korunacaktır; ama I 
bunu içtüzük metninde emredici 'bir hukuk normu I 
haline getirmenin, 'bu mahzurları da 'beraberinde taşı- I 
yacağını ve davet edeceğini yüksek •dikkatlinize say- I 
gıyla arz etmek istedim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğhı. 
Başka söz isteyen?.. Yok, I 
Önerge?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 43 üncü maddeyi I 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... 43 üncü madde I 
kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Erteleme I 

MADDE 44. — Bir kanun tasarı veya teklifinlin 
görüşülmesi sırasında, Hükümet temsilcisinin bulun- I 
maması sebebiyle, komisyon gerekli görürse, görüş- I 
me bir defaya mahsus ertelenebilir. Erteleme, yazı ile 
Başbakanlığa veya ilgili hakanlığa bildirilerek, gelecek 
toplantıda ilgili temsilcinin hazır bulundurulması iste- I 
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
önerge?. Yok. l I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru... 
BAŞKAN — Goru var. 
Buyurun, alayım Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon gerekli 

görmezse nasıl olacak işlem, Sayın Komiisyon Başka- I 
nı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyon gerekli 
görmezse, duruma göre, kararını verip Genel Kurula 
gönderecek. I 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Yani, hükümet 
olmadan görüşebiliriz... I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, hükümet 
temsilcisi bulunacak mutlaka. Ya hükümet buluna
cak veyahut temsilcisi mutlaka bulunacak. Daha ev
vel geçen maddelerde kabul edildi bu; ama burada- | 
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ki durum şu: Bulunan temsilciden ayr< olarak bir 
bakanın çağırılması, davet edilmesi halinde, gelmediği 
takdirde, komisyon, temsilci huzurunda kararını ve
recek ve gönderecek demektir. Daha evvel kabul 
edildi, biliyorsunuz: «Komisyon, bakan. Başbakan 
veya onların göndereceği temsilci huzurunda incele
melerini yapar.» 

BAŞKAN — Evet. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

madde metninde «Hükümet temsilcisi» ibaresi var, 
bu ibare bakanı da kapsar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tabiî kapsayacak. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani «...bulun
maması»; eğer komisyon gerekli görmezse, hükümet 
temsilcisi bakan bulunmadan da yapabilir... 

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

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tamam. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 44 üncü madde kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlıklarla yazışma 
MADDE 45. — Komisyonlar, Başkanlıkça ken

dilerine havale edilen işlerle ilgili olarak, bütün ba
kanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilir ve kendile
rine havale edilen işlerin sonuçlandırılması için ge
rekli bilgileri bakanlıklardan isteyebilirler. 

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

Kabul etmeyenler... 45 inci madde kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Komisyon raporları 
MADDE 46. — Komisyonlar, karara bağladıkları 

işler için birer rapor düzenlerler. Rapor, başkan veya 
komisyon sözcüsü yahut o iş için seçilen özel sözcü 
tarafından yazılır. Raporda konu hakkında komisyo
nun düşünceleri ile komisyonca yapılan değişiklikle
rin gerekçeleri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya katılan 
komisyon üyelerince imzalanır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup tasarı ve
ya teklifin tümünün son oylamasında hazır buluna
mayan komisyon üyeleri, varsa gerekçeli muhale
fetlerini de yazarak raporu. imzalayabilirler. Bu du
rumda olan üyelerin son toplantıya katılamadıkları 
belirtilir. 
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Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon 
üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Kurulda, çekin-
ser veya aykırı olduğunu rapor metninde yazıyla be
lirttiği hususlar dışında, sözcüden soru soramaz, ko
misyon raporuna aykırı konuşma yapamaz ve öner
ge veremez. 

Komisyon raporları bastırılıp milletvekillerine da
ğıtılır ve Genel Kurulda görüşülmesine başlandığı ilk 
birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya belli kısım
larına, çekimser veya muhalif kalan komisyon üye
leri rapora çekinserlik veya aykırılık görüşlerini acele 
haller dışında en geç yirmidört saat içinde eklemek 
hakkına sahiptirler. Bu üyeler, raporda tasarı veya 
teklifin hangi maddesine aykırı olduklarını yazmak 
zorundadırlar. 

Üyeler, komisyon raporuna katılmakla beraber, 
raporda yer almayan görüşlerini rapora eklemek hak
kına da sahiptirler. 

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

T. COŞKUNOĞLIT (Ankara) — Sayın Başkan, yal
nız bir ricam var: Son fıkradan bir evvelki fıkrada 
«çekimser» kelimesi var, bu «çekinser» olacak; yuka
rıda zaten «çekinser» diye geçti; buradaki «m» harfi 
«n» olacak. 

BAŞKAN — Tamam, «çekinser» olarak okutul-
muştu; o «çekimser» kelimesi «çekinser» olarak dü
zeltildi. 

Bir önerge var, okutuyorum ve işleme koyuyo
rum:' 

4 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayıu İçtüzük Tekli

finin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında geçen «ace
le haller dışında» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

Halil Nüzhet Goraİ 
Aydın 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; burada yine, uygulamadan edindiği
miz deneyimlere dayanarak bir öneri getiriyoruz. 

Özellikle, benim dikkatimi çeken, Mecliste bu 
dönemde muhalefet şerhlerinin çok zayıf yazılma-
sıdır; ister iktidar mensubu olsun, ister muhalefet 
mensubu arkadaşlarım olsun, kanun teklif ve tasa
rılarına yazdıkları gerekçeler, çok sığ ve çok kısa 
olmaktadır. Gerçekten, sadece muhalefetini belirtmiş 
olmanın dışında çok anlamlı şerhlere rastlayamıyo-
ruz. Bu nedendir diye düşündüğümüz zaman; bence, 
genellikle birçok kanun tasarıları aceleye getirildiği 
için, 24 saat beklemeden hemen raporun yazılıp Baş
kanlığa sunulması için istical edilmekte ve çok sıkı
şık durumda kalınmaktadır. Bakınız nasıl: Diyelim 
ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda veya herhangi bir 
komisyonda bir kanun tasarısı veya teklifine olum
suz oy Kullanmış arkadaşlarımız var. Olumsuz oy 
kullandıktan sonra, o akşam belki grupla temas im
kânını bulamıyor, sabahleyin geliyor, komisyonun sek-
reteryası, «efendim acele imzalarınız isteniyor» diye 
raporu getiriyorlar. «Ben muhalefet şerhi vereceğim» 
diyorsunuz. «Efendim, komisyon bunun hemen veril
mesini istiyor, sayın başkanın bu tür beyanı var.» Ne 
oluyor; ya iki satırla, işte, filan filan maddelere mu
halif kalmaktayım yahut tasarının tümüne karşıyım, 
söz hakkım saklıdır diye imzalayıp gönderiyor. Oysa, 
belki, gruba başlangıçta danışma imkânı bulamadığı 
önemli konular çıkmış ve o komisyon müzakeresi sı
rasında inisiyatifini kullanarak orada muhalefette bu
lunmuş olan herhangi bir arkadaş, tekrar grupla temas 
ederek fikir geliştirmek ve anlamlı, Genel Kurulun o 
komisyonlara katılmayan ve bilgisi olmayan üyeleri
ne yeterli bilgi sunmak, böylelikle daha bilinçli bir 
kanun" müzakeresine fırsat vermek veya katkıda bu
lunmak imkânını kaybediyor. Neden böyle olsun? 

«Acele haller dışında 24 saat...» O acele hal hiç 
değişmiyor; esas sakınca, işte o zaman çıkıyor. «Efen
dim, bu çok aceledir, 24 saat beklememeli, hemen ar
kadaşlar imzalasınlar» deniyor. Kararı öyle alıyorlar. 
Efendim acele... öyle olunca muhalefet şerhi yazıla-
mıyor. Muhalefet şerhi, çok dikkatle, itina ile; bir in
celemeye, bir araştırmaya dayanarak, temas ederek, 
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fikir geliştirerek yazılmalı. Çünkü, birçok meseleler
de, sanıldığı gibi, önceden talimatlı olarak komisyon
lara katılamıyorlar grup üyelerimiz, iktidarda da öyle. 
İktidarın şansı daha fazla; çünkü güvendikleri, oy ver
dikleri bir hükümetin getirdiği bir tasanda fazlaca dü
şünme ihtiyacını hissetmiyorlar; ama muhalefet öyle 
değil. Muhalefetin, komisyon müzakeresi sırasında ge
liştirdiği fikirler oluyor. O zaman ne olacak? Gördü
ğümüz gibi, işte açınız bakınız «Filan filan madde
lere şu nedenlerle muhalifim» diye bir satırlık muha
lefet yazısı yazılıyor. Oysa, bence, muhalefet yazıları 
ciddiye alınmalıdır ve onların en azından 24 saat dü
şünmeleri, fikir geliştirmeleri ve özellikle kendi gru
buyla temas imkânlarına fırsat verilmesi son derece 
yararlı olur. Bu nedenle, «Acele hallerden» deyiminin 
metinden çıkarılmasını öneririm. Takdirlerinize suna
rım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. " 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Komisyon Başka

nı da kabul ediyor. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edüen önergedeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 46 ncı madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

yanlış takdim ettiniz, kabul edilmeyen önergeyi kabul 
edilmiş saydınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Biz yanlış anladık 
efendim. 

BAŞKAN — önerge kabul edildi. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — önerge kabul 

edilmedi efendim. 

BAŞKAN — Edildi, edildi. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır efendim, biz 
kabul edilmeyecek şekilde oy kullandık. Şu halde biz 
anlayamadık. Biz «önergeyi kabul etmeyenler» şek
linde anladık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kabul etmeyenleri 
başta söyler mi? 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Evet, öyle efen
dim, önce «Kabul etmeyenler» dendi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olur mu öyle şey? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Biz yanlış anladık 
efendim. 

BAŞKAN. — Sayın milletvekilleri, kabul edenler, 
etmeyenler değil; önergeyi oylarınıza sundum ve «Ka
bul edenler...» dedim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «önergeyi ka
bul etmeyenler» dediniz, «kabul etmeyenlerde» oy ver
dik. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Kabul etmeyenler» 
dediniz efendim. 

BAŞKAN — Değil, değil. Hatta «Sayın Komis
yon Başkanı el kaldırınca kabul ediliyor» gibi laf at
malar da geldi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır efendim, ben 
«Kabul etmeyenler» şeklinde... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hayır efendim, 
bütün arkadaşlar burada. Bir daha oylayın efendim. 

BAŞKAN — Bir daha oylamak mümkün değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL, 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Olmaz efendim, 
bir daha oylanmasını istiyorum, yanlış anlaşıldı. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Çocuk oyun
cağına, çevirdiniz Meclisi; ayıp, ayıp; bu ne biçim iş? 
Otur yerine! 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi okutuyorum: • 
» Eski raporun benimsenmesi 

MADDE 47. — Seçimi yenilenen esas komisyon, 
aynı komisyonca daha evvel verilmiş rapor hakkında 
yeni bir karar alacağını, görev bölümü yaptıktan son
ra raporun Genel Kurulda görüşülmesine başlanma
dan önce ve en geç bir ay içinde Meclis Başkanlığı
na bildirmemiş olursa eski raporu benimsemiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutup, işleme koyuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte elan İçtüzüğün 47 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
MADDE 47. — Seçimi yenilenen esas komisyon, 

görev bölümü yaptıktan sonra, aynı komisyona daha 
önce verilmiş rapor hakkında yeni bir karar alaca
ğını, raporun Genel Kurulda görüşülmesine başlan-
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madan Önce ve en geç bir ay içinde Meclis Başkanlı
ğına bildirmezse, eski raporu benimsemiş sayılır. 

Sabahattin Eryurt Faik Tarımcıoğlu 
Erzurum Bitlis 

Ahmet Turan Soğancıoğlu Hüseyin Şen 
Sivas Artvin 

Turgut HaLit Kunter 
Rize 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) - Sayın Başkan, 
ben tutanağın getirtilmesini ve tetkik edilmesini istiyo-. 
rum. 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
Sayın Eryurt, şöyle bir daha okuyayım : «Seçimi 

yenilenen esas komisyon, görev bölümü yaptıktan son
ra, aynı komisyona daha önce» şeklinde mi, «aynı 
komisyonca» mı? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — «Aynı 
komisyona daha önce» şeklinde. 

BAŞKAN — Evet, böyle okumuştuk... 
«Aynı komisyona daha önce» şeklinde... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Olması lazım gelir
ken... 

BAŞKAN — «Aynı Komisyona daha önce...» 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMIL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bir açıklamanız olacak mı Sayın Er
yurt? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Evet, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; dikkat buyurursanız, 
burada cümlenin tertibinde düşüklük var. Bundan 
önceki müzakerede de aynı şeyi arz ettim; bu düşük
lüklerle çıkarırsak hakikaten ayıp olur. Onun için, 
cümleye daha açıklık getirelim; hakikaten, gramer 
kaidelerine uygun ve okunduğu zaman da kolaylıkla 
anlaşılabilen hale getirelim diye bu önergeleri veriyo
ruz. 

BAŞ/KAN — Ayağa kalkan miEetvekillerini tes
pit ©diyorum : Sayın Tutum, Sayın Çelebi, Sayın Akay
dın, Sayın Yıldırım, Sayın Karalı, Sayın ipek, Sayın 
Aydemir, Sayın Azizoğlu, Saiyın Nallbantoğlu, Sayın 
önen ve Saiyın Vartial 

Yoklama yapıyoruz: 

Bakınız şimdi ben bu maddeyi okuyorum :• «Seçi
mi yenilenen esas komisyon, aynı komisyonca daha 
evvel verilmiş rapor hakkında yeni bir karar alaca
ğını...» bakın bu kadar geçti. Ondan sonra, «...görev 
bölümü yaptıktan sonra...» diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tabiî. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Ondan 
sonraya geçiyor, «... raporun Genel Kurulda görüşül
mesine başlanmadan...» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Parça parça oku
mayın efendim, tamamını okuyun. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Aman 
efendim! Kendi önemgemi arz edeyim, bakın nasıl 
rahat, açık bir ifade: Seçimi yenilenen esas komis
yon, görev bölümü yaptıktan sonra ... şu, şu, şu mua
meleleri yapar. Evvela görev bölümü yapar komis
yon, ondan sonra bunları yapar. Evvela işlemden bah
sediyorsunuz, ondan sonra görev bölümü yapılması 
geliyor, ondan sonra diğer muameleler geliyor... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Parça parça okur
sanız o mana çıkar. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Çok ters 
bir cümle tertibi. Benim önergemle esasta bir aykırı
lık yok, esasta aynıyız; ama bir açıklık getiriyorum, 
rahatlık getiriyorum, onu kabul etmemenize şaşıyo
rum. Tabiî komisyon olarak kabul edemezsiniz, et
memeniz lazım; ama Heyeti Umumiyenin takdirlerine 
arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
(SHP ve DSP sıralarından bir grup milletvekili aya

ğa kalktı) 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

oylamalarda birtakım takip güçlükleri oluyor; iktidar 
çoğunluğunun yorulduğu anlaşılıyor. Biz işi kolay
laştırmak için yoklama talep ediyoruz. 

Çoğunluğumuz yoktur efendim. 

(Yoklama yapıüdı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantıya de

vam için yeterli çoğunluğumuz yoktur. 
Bu arada, Ankara Milletvekili Sayın Saruıhan, 

«Tutanaklar okunsun» diye bir talepte bulunmuştu. 
Tutanağın o bölümünü okuyorum: 

II. — YOKLAMA 
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«Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Komisyon Baş

kanı da kabul ediyor. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir.» 

Tutanağa bu şekilde geçmiştir. 
Sayın milletvekilleri, süremiz yeni bir çoğunluk 

arayacak kadar yoktur; sürenin bitimine az bir za
man kalmıştır. 

Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı 
ve teklifleriyle komisyondan gelen diğer işleri görüş
mek ve 19 Şubat 1987 Perşembe günü saat 14.30\ia 
'toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.43 

• • • « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Türk Hava Yollarına bağlı yeni şirketler ku
rulması nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı (7/1504) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milyarlarca lira kâr edip, Türkiye'nin medarı ifti
harı haline gelen THY'nm bölünüp parçalanmasına 
sebep olan ani karar hakkında aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya 
Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

6.1.1987 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

1. Fiilî kân 12 milyar olduğu halde niçin Hazine 
tarafından 1986 yılı kârı 24 milyara çıkarılmıştır? Ara
lık ayının son günlerinde yaptırılan revize bütçe ile 
ne yapılmak istenmiştir? 

2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
22 nci maddesi 2 nci bendi sarih iken, niye acele ola
rak, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
nun kararı ile yetinilimiş, yasalar hiçe sayılmıştır? Ba
kanlar Kurulunun kararını gerektiren ciddî bir mese
lenin kanunlar çiğnenerek aceleye getirilmesi sizce 
doğal mndır? Bu hususta ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. THY'nın pazar payı bu uygunsuz kararla baş
kalarına geçerken mal devrindeki yöntem ile personel 

devrindeki zihniyet aşiret zihniyeti ile devlet idare
sinin bir tezahürü olmasından mı kaynaklanmaktadır? 
Bu hususlarda ne gibi tedbirler alınmıştır? 

4. THY'na bağlı 2 adet bağlı ortaklık statüsün
de yeni şirket kurulmasına niçin ihtiyaç duyulmuştur? 
Kurulurken THY'nm görüşü alınmış mıdır? Bu konu
da herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Bu ani uy
gulama ile döviz olarak milyonlarca lira Ödenen ya
bancı danışmanların özelleştirme raporlarına ters dü
şülmemiş midir? Yeni bir araştırma nasıl yapılmıştır 
ki, THY'nin bölünüp parçalanmasına müsaade edil
mektedir? Bu hususta ne gibi tedbir alınmıştır? 

5. Özelleştirme askıya alınırken yeni şirketlere 
DHMl ortak edilerek bu Genel Müdürlüğün, 657'ye 
tabi memuru ile 1475 ve 23 3'e tabi çalışanlarının nasıl 
bir ortak statü içinde istihdamı öngörülmüştür? Çıka
cak kargaşa nasıl önlenecektir? Şimdiden huzursuz
luk içine düşen çalışanların durumu ne olacaktır? Se
nelerce THY'na hizmet veren personel ne olacaktır? 
Bu hususlarda alınan tedbirler nelerdir? 

6. THY ayrı bir şirket olarak kalırken, Boğaziçi 
Hava Taşımacılığı A.Ş. ne Çarter ve kargo taşımacılığı 
verilerek dıışardaki birtakım özel şirketlere kârlılık ora
nı yüksek bir potansiyelin kaptırılması ile Devletin za
rara uğraması nasıl önlenecektir? İşçileri başka şirke
te THY'nın sadece tarifeli yolcu taşıması ve zarar et
mesi karşısında ne gibi tedbir alınmıştır? Bu hususlar
daki tedbirler nelerdir? 

7. DHMİ'ne bağlı, yeni bağlı bir ortaklık kurul
masında hava alanları yer hizmetleri (Havas) kime 
ve nasıl bir hizmet verecektir? Güvenlik özelliği iti-
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ibariyle özelleştirilmesi sakıncalı bulunan DHMİ, şilindi 
ona bağlı bir ticarî ortaklığın kurulması ile ne amaç
lanmaktadır? Bu karar çelişki arzetmiyor mu? Bu hu
susta da ne gibi tedbir alınmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 17 . 2 . 1987 
Sayı: 002/0395 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M. Bşk. lığının 13.1.1987 tarih ve 

7/1504/7548/29985 sayılı yazıları. 
İlgimde kayıtlı yazıları eki, Hatay Milletvekili M. 

Muralt Sökmenoğlu'nun yazılı soru Önergesine veri
len cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Baş'bakan Yardımcısı 

Soru 1. Fiilî kârı 12 Milyar olduğu halde niçin 
Hazine tarafından 1986 yılı kârı 24 Milyara çıkarılmış
tır? Aralık ayının son günlerinde yaptırılan re/ize büt
çe ile ne yapılmak istenmiştir? 

Gayri Safi Satış Hâsılatı 
Hâsılattan İndirim 
Maliyet 
Gayri Safi Satış Kârı 
Diğer Hâsılat ve Giderler 
Kâr 

Soru 2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 22 nci bendi sarih iken niye acele olarak Ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun kararı ile 
yetinilmiş, yasalar hiçe sayılmıştır? Bakanlar Kurulu
nun kararını gerektiren cid'dî bir meselenin kanunlar 
çiğnenerek aceleye getirilmesi sizce doğal mıdır? Bu 
'hususta ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap 2. Bilindiği üzere, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin «Bağlı Ortaklıkların Kuruluşu» 
başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında «mevcult 
müesseselerin veya işletmelerin bağlı ortaklık haline 
getirilmesi Koordinasyon Kurulu, yeni bağlı ortaklık
ların kurulması ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur» 
hükmü yer almıştır. 

Gerek kargo ve charter taşımacılığı, gerekse hava
alanlarında verilen yer hizmetleri daha önce Türk 

Cevap 1. Bilindiği üzere, İktisadî Devlet Teşek
külleri, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların Bağlı 
Ortaklıklarının yıllık yatırım ve finansman program
ları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlan
makta ve yine yıl içinde meydana gelen değişikliklere 
paralel olarak Kuruluşların yatırım ve finansman prog
ramları revize edilmektedir. 1986 yılında Kuruluşlar
dan revize edilmek üzere istenen yatırım ve finans
man tabloları 31 Mayıs 1986 tarihindeki büyüklükler 
esas alınarak gönderilmiş ve Türk Hava Yolları Â.O. 
ca bu tarihideki büyüklüklere göre 10 256 Milyon TL. 
kâr elde edeceği gösterilmiştir. 

Ancak, gerek sözkonusu tablolar üzerinde yapı
lan incelemeler gerekse müteakiben yapılan toplantı
larda görüşülen hususların ışığı altında kuruluşun 1986 
yılının ikinci yansında zam yapacağı ve maliyetlerinde 
meydana gelecek artışlar dikkate alınarak, 1986 yılı 
programı revize edilmiştir. 

Zammın Gayri Safi Satış Hâsılatına getirdiği artış 
16 062 Milyon TL. dir. Buna karşılık maliyetlerine 
1 100 Milyon TL. artış geleceği, artan Gayri Safi Sa
tış Hâsılatına oranla Hâsılattan indirimler rakamında 
da 377 Milyon TL. büyüme olacağı düşünüldüğünde 
aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. 

İlk Şekli Son Şekli 

221 800 
5 268 

164 590 
51 942 
41 686 
10 256 

237 862 
5 645 

165 690 
66 527 
41 686 
24 841 

Hava Yolları A.O. ile Uçak Servisi A.Ş. nin bünye
sinde çeşitli işletme birimlerince yürütülmekte oldu
ğundan mezkur kararnamenin 22/2 bendi gereğince 
ıbu işletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmeleri için 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararı 
yeterli bulunmaktadır. Öte yandan daha önce bir ka
mu İktisadî Kuruluşu iken yeni bir bağlı ortaklık ola
rak teşkilatlanan Uçak Servisi A.Ş. nin kuruluşuna iliş
kin Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Soru 3. THY'nin pazar payı ve uygunsuz kararla 
'başkalarına geçerken mal devrindeki yöntem ile per
sonel devrindeki zihniyet aşiret zihniyeti ile devlet ida
resinin bir tezahürü olmasından mı kaynaklanmak-
üadır? Bu hususlarda ne gibi tedbirler alınmıştır? 
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Cevap 3. Yeni kurulması kararlaştırılan sirkatle
rin sermayelerinin % 99.99'u Kamu İktisadî Kuruluş
larına aittir. Bu nedenle pazarın bugünkü tarih itiba
riyle başkalarına geçmesi sözkonusu değildir, özelleş
tirilmesine karar verilmesi halinde, gelişmekte olan 
sivil havacılık sektörümüzün makro menfaatleri göz 
Önünde tutulacaktır. Şirketler özeilleştirilmese bile, 
mevcut mevzua't çerçevesinde halen özel kesimin aynı 
alanda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmasına 
hukukî engel yoktur. 

Soru 4. THY'na bağlı 2 adet bağlı ortaklık statü
sünde yeni şirket kurulmasına niçin ihtiyaç duyulmuş
tur? Kurulurken THY'nin görüşü alınmış mıdır? Bu 
konuda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Bu 
ani uygulama ile döviz olarak milyonlarca lira öde
nen yabancı danışmanların özelleştirme raporlarına ters 
düşülmemiş midir? Yeni bir araştırma nasıl yapılmıştır 
ki, THY bölünüp parçalanmasına müsaade edilmekte-. 
dır? Bu hususta ne gibi tedbir alınmıştır? 

CeVap 4. THY mevcut yapısı içinde kargo ve 
charter taşımacılığına yeterli ağırlığı verememiştir. Bü
tün Dünya'da düzenli hat taşımacılığı yapan hava şir
ketleri ile charter taşımacılığı şirketleri ayrı ayrı faali
yet gösterirler. THY 1985 yılında 1 225 talebin ancak 
223"ünü karşılayabilmiştir. Filo yeterli değildir. Ha
len İstanbul Hava Yolları da bu faaliyeti yapmakta
dır. Memleketimizde dharter taşımacılığı ile ilgili boş
luğu doldurmakta, devlet öncülük görevini en iyi şe
kilde yerine getirme durumundadır. 

Aynı şekilde havayolu ile kargo taşımacılığı mev
cut yolcu uçaklarının boş kapasiteleri ile THY'nin 
2 kargo uçağı tarafından yapılmaktadır. Piyasanın is
tediği imkânlar sunulamamâktadir. Kargo taşımacılığı 
bazı bozulabilir ürünler için yeni pazarlar yaratacaktır. 

Şüphesiz bu çalışmalar yapılırken hem yabancı hem 
de ülkemizde biriken tecrübelerden ve sivil havacılık 
politikaımızm geleceği ile ilgili planlarımız dikkate alın
mıştır. 

Soru 5. Özelleştirme askıya alınırken yeni şirket
lere DHMt ortak edilerek bu Genel Müdürlüğü 657*ye 
talbi memuru ile 1475 ve 233'e talbi çalışanların nasıl 
bir ortak statü içinde 'istihdamı öngörülmüştür? Çıka
cak kargaşa nasıl önlenecektir? Şimdiden huzursuzluk 
içine düşen çalışanların durumu ne olacaktır? Bu hu
suslarda alınan tedbirler nelerdir? 

Cevap 5. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan 
personel hakkında hangi mevzuatların uygulanacağı 
bellidir. Yeni kurulan şirketler 657 sayılı Kanuna talbi 
değillerdir. 1475 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun çer-
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çevesinde personel çalışacaktır. Kuruluşların ana söz
leşmelerinde personele ait hükümler varidi ve halen 
aynı sektörde çalışıp bu kuruluşlarda görev alacak 
personelin de özlük hakları aynen korunacaktır. 

Soru 6. THY ayrı bir şirket olarak kalırken Bo
ğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş. ne charter ve kargo ta
şımacılığı verilerek dışarıdaki bir talkım özel şirketlere 
kârlılık oranı yüksek bir potansiyelin kaptırılması ile 
Devletin zarara uğraması nasıl önlenecektir? işçileri 
başka şirkete THY'nin sadece tarifeli yolcu taşıması 
ve zarar etmesi karşısında ne gibi tedbir alınmıştır? 
Bu hususlardaki tedbirler nelerdir? 

Cevap 6. Memleketimizde her işi kalmu kesimi
nin yapması düşünülmemektedir. Yürürlükteki Sivil 
Havacılık mevzuatı çerçevesinde dharter ve kargo ta
şımacılığı özel kesim tarafından yapılabilir. Ayrıca 
şu anda THY'nin charter taşımacılığının da kârlılığı 
talebi karşılamaktan uzak olması nedeniyle oldukça 
düşüktür. 

Soru 7. DHMİ'ne bağlı, yeni bağlı bir ortaklık 
kurulmasında Hava Alanları Yer Hizmetleri (Havas) 
kime ve nasıl bir hizmet verecektir? Güvenlik özel
liği itibariyle özelleştirilmesi sakıncalı bulunan DHMÎ, 
simidi ona bağlı bir ticarî ortaklığın kurulması ile ne 
amaçlanmaktadır? Bu karar çelişki arz etmiyor mu? 
Bu hususta da ne gibi tedbir alınmıştır. 

Cevap 7. Havas bütün yerli ve yabancı uçaklara 
hizmet verecek tek kamu kuruluşudur. Bu suretle hiz
met'bütünlüğü sağlandığı gibi maliyetlerde de düşme 
sağlanacaktır. Bu şirketin başlangıçta özel kesime açıl
ması pek düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu'nun 
amatör spor kulüplerine yardım için Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödene
ğin artırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbant'oğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1987 Bütçe Tasarısının Beden Terbiyesi 

ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinin 111 - 01 - 3 -
341 - 900 harcama kalemine «Amatör Spor Kulüpleri
ne Yardım» kısmına 100 milyon TL. konmuştur. 
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Yurdumuzda 1986 yılı itibariyle 3037 spor kulü
bünün 2 500 civarındaki kulüp yardım gereksinimi 
duyduğuna göre (11, ilçe, kasaba köylerdeki semt ku
lüpleri) ıbu ödeneğin 500 milyon TL. olması için bir 
önerimiz olabilir mi? 

Soru 2. Profesyonel spor kulüplerinin profesyo
nel sporcuları işçi kapsamında olup sigortalıdır. 

Bunlar serbest meslek kazanç sahibi olduklarına 
göre Bağ - Kur kapsamına alınamaz mı? 

Som 3. Spor kulüplerinin sigorta prim borçları 
bir kereye mahsus olmak üzere af edilemez mi? 

Soru 4. 19 Mayıs bayramlarında Samsun'dan 
Ankara'ya taşınan bayraklar gibi Erzurum Kongresi
nin yapıldığı binanın önünden alınan bayraklarında 
(zamanlaması yapılarak) Ankara'ya taşınıp Cumhur
başkanımızın ellerine teslimi ve Anıtkabir'de Ata'nm 
huzuruna takdimini Erzurumlu arzu etmektedir. 

1987 için bu program uygulamasını düşündünüz 
mü? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ye Spor 18 . 2 . 1987 

Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Dairesi: A. P. K. D. Bşk. 

Sayı: M. 0.02/252 
Konu: Milletvekili soruları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızın 13.1.1987 gün ve 7/1507 - 7552/ 

30019 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal eden 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Amatör 
Spor Kulüplerine yardım için konulan ödenek, Profes
yonel sporcuların Bağ - Kur kapsamına alınmaları, 
Spor Kulüplerinin Sigorta Prim borçlarının af edil
meleri ve 19 Mayıs bayramlarında Erzurum Kongre
sinin yapıldığı binanın önünden Ankara'ya bayrak ta
şınması ile ilgili soruları incelenmiştir. 

Cevap 1. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün 1987 Malî Yıh bütçesinin 111 - 01 - 3 - 341 -
900 harcama kalemi «Amatör Spor Kulüplerine Yar
dım» kısmına 100 Milyon TL. sı olarak teklif edilen 
ödenek, Bütçe Plan Komisyonundaki görüşmelerde 
önerge ile 500 Milyon TL. sına çıkarılması teklif edil
miş ancak 300 Milyon TL. sı kabul edilerek kanun
laşmıştır. 

Cevap 2. Profesyonel Futbolcular İş Kanunu kap
samının dışında olup 506 sayılı kanun ile Sosyal Si
gortalar Kurumuna tabi tutulmuşlardır. 506 sayılı ka
nun hükümleri profesyonel futbolculara uygulanmak

tadır. Bu nedenle profesyonel futbolcular Bağ - Kur 
kapsamına alınamazlar. 

Cevap 3. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa göre prim borçlarmın af edilmesi hususu 
adı geçen kurumun yetkisi içine giren bir kanun ko
nusu olup, Bakanlığımızca bir işlem yapılamamak-
l ı a u ı l . 

Cevap 4. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim 
edilen bayrak, Samsun'dan başlayarak 19 Mayıs gü
nünde Ankara'da bulundurulması konusu tarihi geli
şim içerisinde yerleşmiş bir husustur. Aynı anlamda 
aynı gün ikinci bir bayrağın Sayın Cumhurbaşkanı
mıza sunulması inceleme konusu olduğundan gerekli 
araştırma çalışmalarına başlanılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim, 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik. 
ve Spor Bakanı 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlinde üniversite açılması için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1513) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

'Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı* 
nızı arz ederim. 

14.1.1987 
Davut Abacııgil 

Balıkesir 
Soru:1 

Türkiye'de 27 üniversite sayısına 2 aidet daha ilave 
edileceği basın haberleri içinde yer almaktadır. 

Balıkesir ilimizde üniversite kurulabilmesi için 
3 üncü bir fakültenin oluşması gerekmektedir. 

İmkânlar değerlendirildiğinde Balıkesir'de açıla
bilecek fakültenin mimarlık fakültesi olabileceği, 

Mimarlık Fakültesi için kapsamlı inceleme raporu 
hazırlandığı, nedense bu raporun incelemeye alınma
dığı, 

Paşa Köyde üniversite kampüsleri alanı istimlak 
edilmiş iken, 1987 yılında bu üniversite yapımı için 
hiç ödenek konmadığı, anlaşılmaktadır. 

Bu fakültenin ilavesi ile Balıkesir'de üniversite 
açılması yönünde çalışma var mıdır? Ne gibi işlem 
yapılmıştır? Açıklar mısınız? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 18 . 2 . 1987 

Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: Üniv. 87.266 - 4222 
Konu : Balıkesir Milletvekili Davut AbacigiTin so

ru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

15.1.1987 tarih ve 7/1513/7582 - 30193 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abaeıgil tarafından 
Başkanlığınıza verilen ve ilgi yazınız ekinde Bakanlı
ğımıza intikal eden yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bir üniversitenin oluşması için üç fakültesinin ku
rulmuş olma şartı 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunun
da vardı. Bu kanun 1981 yılında kaJbul edilen 2547 Sa
ydı Yükseköğretftn Kanunu ile yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Günümüzde yeni üniversite kurulması Anayasanın 
130 ncu maddesinin ilk fıkrasına göre <bu konuda bir 
kanun çıkarılması ile mümkün olmaktadır. 

Bu nedenle mevcut bulunan 27 üniversitenin geliş
me durumu, imkânları, öğretim kadrolarının yeterli 
düzeye getirilmesi hedef alınmış olduğundan bugün 
için yeni bir üniversite kurulması konusunda herhan
gi bir çalışma yapılmamaktadır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Milî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

4. — İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın, İzmir 
Kula Mensucat Fabrikasında çalışan ve sosyal haklarını 
alamadıkları iddia edilen işçilerin durumlarına ilişkin, 
Başbakandan sorusu ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1567) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Aşkın Toktaış* 
İzmir 

1. İzmir Kula Mensucat Fabrikasında çalışan 
2 335 işçi bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen sosyal 
haklarını alamamışlardır. Bunun için herhangi bir gi
rişimde bulundunuz mu? 

I 2. İşçilerin örgütlü temsilcisi olan sendikaların 
I % 50 sınırını aşma şartının yüzlerce işçiyi zor durum-
I da bıraktığını araştırdınız mı? 
I 3. Bu işyerinde mevcut iki sendikanın (öziplik-tş 
I ile Teksif) her ikisi de yüzde elli barajını aşamayıp, 
I işçi hakları da topluca zayi olmaktadır. Bu maddeye 
I bir önlem düşünüyor musunuz? 
I 4. Ara seçimlerde Kula işçilerine verilen vaatlerin 
I hiçlbiri tutulmadığı gilbi, şimdi sokağa terk edilen, 
I her türlü haklan ve maddî imkânları ellerimden alınmış 
I 2 335 işçinin ve ailelerinin sosyal patlamadan meyda-
j na gelen durumlarını inceliyor musunuz? 
I 5. İşsiz Kula işçilerinin bugüne kadar umutsuz-
I luk nedeniyle intihara teşebbüs edenlerinin sayısı 36*yı 

buMuğu söylenmektedir. Bu olayların sorumluları kim
lerdir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 18 . 2 . 1987 

I Bakanlığı 
j Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı: 13-0-637/2473' 
I Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

İlgi: Başbakanlığın 4.2.1987 tarihli, K. K, Gn. 
Md. 18/106 - 2261/01364 sayılı yazısı ekinde alınan 
30.1.1987 tarihli, 7/1567 - 7722/30553 sayılı yazınız. 

I İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Ali 
I Aşkın Toktaş'ın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Baş

bakanımız tarafından kendileri adına tarafımdan cevap 
verilmesi tensip edilen yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

I İzmir'de kurulu bulunan Kula Mensucat Fabrikası 
işyerinde uygulanmakta olan ve 2364 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca Yüksek Hakem Kurulu tarafın-

I dan yenilenen toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi
nin 30.9.1984 tarihinde sona ermesi üzerine yeni dö-

I nem sözleşme faaliyetleri 2822 sayılı Toplu İş Sözleş-
I mesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri doğrultusun-
I da ilgili sendikalar tarafından başlatılmıştır. 

Adı geçen işylerinde ilk defa öz - İplik - İş Sendi-
I kası 2822 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 
I «yetki tespiti» isteminde bulunarak çoğunluk sendi-
I kası olduğuna karar verilmesini talep etmiştir. 
I Yapılan bu talep üzerine başvuru tarihi olan 

14.8.1984 tarihi itibariyle işyerinde 2 045 işçinin çalış-
I tığı ve bunlardan 1 262 işçinin öz - İplik - İş Sendika

sı üyesi olduğunun anlaşılması üzerine durum ilgili 
I taraflara bildirilmiştir. 

566 — 
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Bakanlığımızca öz - iplik - İş Sendikasının Kula 
Mensucat Fabrikası işyerinde çoğunluğa sahip oldu
ğunun tespiti üzerine Teksif Sendikası İzmir 2 nci iş 
Mahkemesi Hakimliğinde dava açmış ve yapılan yar
gılama sonunda anılan maıh'keme, Bakanlığımız tespitini 
iptal ederek davacı Teksif Sendikasının da toplu söz
leşme yapma yetkisinin bulunmadığına karar vermiş
tir. 

Mahkemece yapılan bu iptal işleminden sonra 
öz - İplik - tş Sendikası tekrar 24.4.1985 tarih ve 
1388 sayılı yazısı ile anılan işyerinde yarıdan bir fazla 
işçiyi üye kayıt ettiklerinden bahisle yetki tespiti ta
leplerini yenilemişlerdir. 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru tarihi itiba
riyle 1 980 işçinin çalıştığı işyerinde 1 019 işçinin 
öz - iplik - iş Sendikası üyesi olduğu tespit edilmiş 
ve durum .21.5.1985 tarih ve 39166 sayılı yazımız ile 
taraflara bildirilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan bu tespite de Teksif Sen
dikası tarafından itiraz edilerek Kula Mensucat Fab
rikası işyerinde çoğunluk sendikası olduklarından ba
hisle tespit yazımızın iptal edilmelini istemiştir. 

izmir 3 üncü tş Mahkemesinde görülen dava so
nucunda da, başvuru tarihi olan 24.4.1985 tarihi iti
bariyle Kula Mensucat Fabrikası işyerinde öz - İplik -
İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmak için ge
rekli çoğunluğu sağlayamadığı (gerekçesiyle Bakan
lığımız tespit yazısı iptal edilmiş ve Teksif Sendika
sının da bu işyerinde yetkili sendika olduğunun tes
pitine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. 

Yetkisizlik ile sonuçlanan son mahkemenin karar 
tarihi 24.3.1986 olmasına rağmen bu güne kadar ge
rek Teksif Sendikasından ve gerekse Öz - İplik - iş 
Sendikasından toplu sözleşme yapmak üzere herhangi 
bir talep Bakanlığımıza intikal etmemiş bulunmak
tadır. 

Görüldüğü üzere, 1984 yılında başlatılan toplu söz
leşme faaliyetleri yetkisizlikle sonuçlanan son mah
keme kararından sonra kesintiye uğramış ve yaklaşık 
bir seneye yakın süredir, bu işyerinde herhangi bir sen
dikanın sözleşme faaliyetine rastlanılmamıştır. 

2822 sayılı Kanun işçilerin ve işverenlerin karşı
lıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalış
ma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş sözleşmesi 
yapmalarını, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümle
melerini hedef almış uygulamaya ilişkin hükümleri de 
buna göre düzenlemiştir. 

Sözleşme faaliyetleri sözü edilen Kanunun 12 nci 
maddesiyle tespit edilen işkolu yetkilerinden sonra baş

lamakta, başvurularda, işçi ve işveren kuruluşları ayrı 
ayrı olmak üzere 13 ve 14 ncü maddeler ile işlerlik 
kazanmaktadır. . 

Başka bir anlatımla % 10 işkolu yetkisine sahip 
olan sendikalar yarıdan bir fazla olan işyeri çoğunlu
ğunu da sağlamaları halinde toplu iş sözleşmesi yapma
ya yetkili olmaktadırlar. 

Soru önergesine konu olan «Kula Mensucat Fabri
kası» işyerinde de sözleşme faaliyetleri bu çerçevede 
başlamış, ancak sendikal rekabet sebebiyle yetkili sen
dikanın tespiti mümkün olamamıştır. 

Diğer yandan 2822 sayılı Kanun, bu gibi yetkisizlik 
durumlarında işçiyi koruma ve kollama ilkesinden ha
reketle «Teşmil», müessesesine de yer vermiş ve sen
dikaların örgütlenme işlemlerine fırsat tanımak ve bu 
sürede işçileri sözleşmesiz bırakmamak için o işkolun
da kurulu en çok üyeye sahip bir sendikanın toplu iş 
sözleşmesinin bu durumda olan işyerlerine teşmil edi
lebileceğini hüküim altına almıştır. 

Ancak, teşmil işleminin başlatılabilmesi için işçi 
veya işveren sendikalarından veya ilgili işverenlerden 
birinin Bakanlığımıza başvurması zorunlu bulunmak
tadır. 

Oysaki, «Kula Mensucat Fabrikası» işyerinde yet-
kfflli sidnidikanın bulunmadığı İztm'ir 3 ülnoü İş Mahke
mesi Hâkimliği tarafından 24.3.1986 tarihinde karar
laştırılmasına rağmen aradan geçen bu süre içerisinde 
ne sendikalardan ve ne de işverenden böyle bir talepte 
bulunulmadığı gibi yeni bir faaliyette görülmemiştir. 

Yukarıda izah edildiği şekilde konu Bakanlığımız
ca yakından izlenmektedir. 

275 sayılı eski Kanunun uygulama döneminde top
lu iş sözleşmesi yapmaya yetkili tarafların, özellikle 
yetkili işçi teşekkülünün tespitinde ne kadar önemli 
sorunların ortaya çıktığı, bunların ülkede çalışma barı
şını bozucu düzeye ulaştığı, başta sahtecilik olmak üze
re değişik usul ve itirazlarla zaman kaybına sebep 
olunduğu bilinmektedir. 

Kanunun 12 nci maddesiyle karmaşa yaratan bu 
hükümler kaldırılmış ve daha sağlıklı çözüm yolu ge
tirilmiştir. 

Buna göre kurulu bulunduğu işkolunda çalışan 
işçilerin en az yüzde onunu temsil eden bir sendika
nın işyeri çoğunluğunu da sağlaması halinde toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili olacağı hüküm altına alın
mıştır. 

Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendi
kasının buna yetkili olabilmesi için iki grup şartı 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
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Bunlardan birincisi yukarıda da belirtildiği gibi 
sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçi
lerin en az % lO'unun bu sendikanın üyesi bulunması
dır. İkinci şart ise, yapılmak istenilen toplu iş sözleş
mesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her-
bifinde çalışan * işçilerin yarıdan fazlasının sendikanın 
utyesi olmasıdır. 

Görüldüğü üzere yetki işlemleri tamamen çoğun
luk sistemine dayandırılmakta ve bunun tespiti de ıbel-
geler üzerinde yapılmaktadır. Temel unsur olan ço
ğunluk ve belge faktörleri esasında 275 sayılı Kanun
da da benzer şekilde uygulanagelmiştir. Eski uygu
lamayı teşkil eden sözleşme faaliyetleride iş yeri ço
ğunluğuna dayandırılmış ve % 50+1 üye'yi kendisi
ne bağlayan sendikanın sözleşme faaliyetlerinde bu
lunabileceği öngörülmüştür. Bu sebeple Jşyeri çoğun
luğunu sağlama esası uygulamaya yeni girmiş bir sis
tem bulunmamaktadır. Yeni düzenleme ile uygula
maya sadece «baraj» faktörü ilave edilerek güçlü sen
dikacılık yaratılmak istenmiş ve toplu pazarlık sis
teminin denk unsurlar arasında yürütülmesine imkân 
tanınmıştır. 

İşçilerin sosyal hak ve menfaatlerini koruyan ve 
onlara hayat veren sendikaların çoğunluk faktörün-
deki ana unsur bizzat işçinin kendisi olmaktadır. Bu 
sebeple % 50 oranının tespitinde denge unsuru olan 
işçi, sözleşme faaliyetlerinde bu denge olma niteliğini 
çok iyi uygulamalı, sakıncalı durumlar ortaya çıkara
cak üyelik durumlarını benimsememelidir. Zira, yarı

dan bir fazla sayının altına düşecek üyelik durumları 
yetkisMiğide beraberinde getirebilecektir. Bunun için 
işçimin sendika seçmedeki tercihi objektif ve yansız ol
malı, sendikal rekabeti büyük boyutlara ulaştırmaıma-
lıdir. 

İş hayatının gelişen dinamizmi içinde bazı husus
ların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuldu
ğunda da gerekli düzeltmeler konusunda olumlu yak
laşımlar sağlanabileceği tabiîdir. 

Diğer yandan, anılan işyerinde Bakanlığımız; İş 
Müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda, işyerinde 
1.3.1986 tarihinde üretim faaliyetinin durdurulduğu, 
işyerinde çalışan 2 320 işçinin hizmet akitlerinin fes
hedildiği, iflas işlemlerinin İzmir 2 nci İcra - İflas Me-
murluğunca sürdürüldüğü, 13.3.1986 tarihinde iflas 
masası ile alacaklılar arasında yapılan toplantıda fab
rikanın faaliyetine devam etmesi kararının alındığı, an
cak, bugüne kadar fabrikanın faaliyete geçirilemediği, 
işçilerin ücret, ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer sos
yal haklarının ödenmemiş olduğu tespit edilmiştir. 

İşyerindeki işlemler İcra - Mas Kanunu hükümle
rine göre yürütülmekte olduğundan bu konuda Ba
kanlığımızca yapılabilecek bir işlem bulunmamakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlıı ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan 
ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişileri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

(l) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

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

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

6. — İstanbul M'Metvek'iM 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 vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin tçiş-
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. — İstanbul 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'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
(Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

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

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alean'm, 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-
İş 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 İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençüik 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, Y1Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü som önergesi (6/810) 

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

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekoniomik 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 nedertle 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 Sallih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 
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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 soru önergesi (6/845) 

28. —r 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 UraTın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

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

32. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/885) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLÎK 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 Feyzullah Yıldı-
rır'ın, Istanburdaki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izoi verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/890) 
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36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

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

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

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

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

41. — 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. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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

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

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

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

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

50. — Istanlbul 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. — 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) 

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

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

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

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 



56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

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 
Baltkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan 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) 

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

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

X 6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay işleminin 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 Bk, 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 tarihi: 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 İL — 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 iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


