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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Gend Kurulu saat 14.30Ma açıldı. 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, Diyarbakır 

Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 26.2.1987 tarihli 
70 inci Birleşimde yaptığı, «TBMM'ne seçmenlerce 
yapılan Ziyaretlerde sebep olunan usulsüzlükler ve 
yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması» konusun
daki konuşmasına cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer, tzmir Bü-
yükşehir Belediyesinin, 12 Eylülden sonra şehir met
ropolü içerisine alınan ziraî alanlarla ilgili bazı ha
talı uygulamalarına; 

Trabzon Milletvekili Osman Banadır, araza ve ev
leri Altunkaya baraj gölü suları altında kalan ve 
tarımsal iskâna tabi tutulan vatandaşların durumla
rına; 

Tokat Milletvekili Enver Özcan da, NETAŞ gre
vi sırasında meydana gelen olaylara; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arkadaşının, 
işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden olduğu 
sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler konusun
da, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş-

Teklîfler 

1. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer ve 15 Ar
kadaşının; özürlüler Kanun Teklifi (2/410) (Adalet; 
Sağlık ve (Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1987) 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Detnirtaş' 
in, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Ka'bulüne Dair Kaıjunun Geçici 10 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/411) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkan
lığa 'geliş tarihi : 2.3.1987) 

3. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 4 Arkadaşı
nın; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
7.5.1986 Tarih ve 3284 Sayılı Kanunla Değişik 93 ün
cü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/412) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1987) 

kin önergesi (8/18) okunarak Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin sırasında yapılacağı bildirildi. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç politika
sından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve tü-
ketim'indeki sorunları tespit etmek amacıyla (10/42) 
ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve 14 arka
daşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış ol
duğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu 
sorunları tespit etmek amacıyla (10/43), 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
lerinin öngörüşmeleri yapıldı ve Meclis araştırması 
açılması reddedildi. 

4 Mart 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top-
ianıılmak üzere birleşime Saat 19.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Giresun 

Cemal Özbilen Yavuz Köymen 

Tezkere 
1. — Yakup Üstündağ Hakkındaki ölüm Cezası

nın Yerline Getiri'lmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1259) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.3.1987) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile Sri Lanka 

Demokratik Gosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/779) (S, Sayı
sı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar 
Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Tarihinde 
İmzalanan Kültürel Iş'birfüği Anlaşmasının Onaylanma-
«anın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/735) 
(S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) (GÜN
DEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 3 . 1987 Çarşamba 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti !e Libya Arap Halk 
Sosyalist Oemahiriyesi Arasında Suçluların Geri Ve
rilmesi Sözleşmesiniin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/713) (S. (Sayısı : 535) (Dağıt
ma tarihi : 4.3.1987) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmza
lanan 2 Ağustos 1982 Tariihli Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanun 
Tasarısı ve Milî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/441) (Ş. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) (GÜNDEME) 

5, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire 
Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İmzalanan 
16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 
(GÜNDEME) 

6, — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
(ile Zonguldak •Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinee Denetlenmesinin Düzenlenmesi! Hakkındla Ka
mın Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (İDağıtma tarihi : 4.3.1987) 
(GÜNDEME) 

ı7. — Adana Milletveikili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçidi 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

lan'ın, 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konyaspor 
- Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk Stad
yumunun şeref tribününde resmî protokole uyulma
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/938) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

Yazık Soru önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

m, bazı kuruluşların 1980 -1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 

soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.3.i 987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Uçak Sanayii A. Ş.'nin 1980 - 1986 yılların
da iştirak ettiği şirketlere ilişkin Millî Savunma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.3.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkö
mürü Kurumu ve Karadeniz Bakır İşletmeleri A. §.' 
nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, SEKA tarafından 1.9.1985 - 31.12.1986 tarihleri 
arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans kurum
larına satılan mallara ilişkin Devlet Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.3.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1686) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1.9.1985 - 31.12.1986 
tarihleri arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans 
kurumlarına sattıkları mallara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1687) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Hazine tarafından görev zararı ve mahrum kalı
nan kâr payı olarak 1984 ve 1985 yıllarında özel şe
ker şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önerge
si (7/1688) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1689) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.3.1987) 
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İL — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1966 yılında Erzurum'da meydana gelen deprem 
nedeniyle halk sahipliği tespit edilmesine rağmen hâlâ 
yapılmamış alan deprem konutiarına Miskin Bayındır
lık ve iskân Bakanından yazık soru önergesi (7/1690) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

BAŞKAIN — Aid dkuınimak suretiyle yoklama ya
pılacaklar; arfcatf'agliairımın sailomda dUdulkllIarını yüksek 
'SesIPe Mdirmelerini roba] ediyorum., 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I 

/. — Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ve Türkiye ve Irak Devletleri arasındaki mu
tabakat zaptına uygun olarak Irak topraklarında ger
çekleştirdiği operasyon hakkında gündem dışı ko
nuşması ve aynı konuda SHP Grubu adına Genel 
Başkan izmir Milletvekili Erdal İnönü, DYP Grubu 
adına Genel Başkan Samsun Milletvekili Hüsamet- I 
tin Cindoruk, DSP Grubu adına Grup Başkanı Zon
guldak Milletvekili Cahit Karakaş ve ANAP Grubu 
adına Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın konuşma
ları 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha ön
ce Danışma Kurulunca alınan bir karar mucibince, 
çarşamba günleri sadece İçtüzük müzakereleri yapıl- | 
ması gerekiyor ve gündem' dışı söz verilmiyor idi; I 
ancak, fevkalade durumlarda gündem dışı söz veril- fi 
meşinin normal olduğu neticesine varılmış olduğun- | 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce 1984 
- 1986 yıllarında ödeneksiz veya ödenek üstü yapılan 
işlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.3.1987) 

ı(Burisa Mileltivelkiaii Mehmet Alziizoğlu'na kadar 
yoMaımia yapıMı) 

BAŞKAN — Çtoğunflıuğumuız vardıır, görüşmelere 
basıyoruz. 

| dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristlerle ilgili 
olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde almış ol
duğu tedbirlerle ilgili olarak, Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk gündem dışı söz istemiştir. 

. Kendilerine söz veriyorum; (buyurun Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; '22 Şubat 1987 günü saat 19.00 sıralarında 

i asker kryafetli 25 - 30 kişilik bölücü eşkiya grubu, 
Hakkâri îli Uludere İlçesi Taşdelen Köyüne gele
rek, köydeki korucuların toir araya toplanmasını is
temiş; bu isteklerinin yerine getirilmemesi üzerine, köy 
korucularının evlerine otomatik silah ve "bomba ile 
saldırarak rasıtgele ateş etmek suretiyle, köy halkın
dan, çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 14 

I kişiyi öldürmüş, 9 kişiyi yaralamış oldukları yüksek 
I malumlarınızdır. 
fi Olayı müteakip bölge sıkıyönetim komutanlığınca 
| yürütülen operasyonlar sırasında, baskını gerçekleşti-

BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.50 

BAKAN : Başkanvekfli İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köynueıt (GLesum), SüSeymatn Yağcıoğlu (Samsun) 

IBAŞKAN — Tüiıik'iiıye Büiyük MÜİdt Mediisinıitt 72 nöî Bköeşlilmini açıyiörulm. 

ffl.— YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ren bölücü eşkiyanın Kuzey Irak'taki kamplarına 
kaçtıkları tespit edilmiştir. 

Menfur olay karşısında hükümetimiz, 25 Şubat 
1987 günü Bakanlar Kurulu toplantısında, 3310 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesine dayanarak, Irak ile 
1984 yılında yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde, 
sınır ötesi harekât yapılması kararını almıştır. 

Müteakiben Türk Silahlı Kuvvetlerince kara ve 
havadan yapılan keşifler sonucu, bölücü eşkiyanın 
Kuzey Irak'taki barınak, sığınak ve depolan tespit 
edilmiş; yapılan değerlendirme sonucunda, bu hedef
lerin bavadan tahribi ve buna paralel olarak da, ka
radan sınırlarımız içerisinde ve olay bölgesi civa
rında operasyonların yoğun biçimde sürdürülmesi 
kararı uygun görülmüştür. 

Bunun üzerine, Irak ile hükümetimiz arasında 
mevcut olan 1984 yılı Mutabakat Zaptına uygun ola
rak sınır ötesi harekât için Irak Genelkurmay Baş
kanlığının mutabakatı alınmıştır. Ancak, harekât böl
gesindeki hava muhalefeti nedeniyle, hava harekâtı 
bugüne kadar tehir edilmek zorunda kalınmıştır. 

Bugün 4 Mart 1987 saat 08.00'de, Kuzey Irak'ta 
sınırımıza mücavir Sınat, Era ve Alaniş bölgelerinde bö
lücü eşklyanın barınıp sığındığı, kamp ve depo olarak 
kullandığı dokuz adet hedefe, Türk Hava Kuvvetlerine 
bağlı toplam 30 adet uçak ile hava taarruzları yapıl
mıştır. Bu taarruzlar sonucu, tespit edilen bu barı
nak, sığınak, kamp yerleri ve depolar tamamen 
tahrip edümiştir. Harekâta katılan uçaklar salimen 
üslerine dönmüşlerdir. Ayrıca, kara harekâtı yapıl
madığından, hedefler üzerindeki kesin hasar sonuç
ları, darbe sonu hava fotoğrafları ve diğer kaynak
lardan alınmakta olan bilgiler değerlendirilerek tespit 
edilecektir. 

Saygılarımla arz ediyorum. ı(ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Genel Başkan Erdal İnönü; buyurunuz efendim. 
•(SOP sıralarından alkışlar) 

SfpSYAIJDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRU
BU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 'bu sabah, Irak sınırı için
de, Hava Kuvvetlerimizin bölücü çetelerin yuva
larına karşı giriştikleri harekât hakkında Sayın Ba
kanın açıklamalarını dikkatle dinledik. 

22 Şubat (1987 gecesi, Uludere Taşdelen köyün
de, çoğu kadın ve çocuk olan 14 vatandaşımızın hun
harca öldürüldüğünü biliyoruz. 

Sayın Bakan, şimdi yapılan harekâtın hedefinin, 
bu saldırıyı yapan bölücü çetelerin Irak sınırı içinde 
bulundukları yerlerin havadan bombalanması oldu
ğunu söyledi. 

Daha önce, Büyük (Millet 'Meclisinden, böyle sı
nır bölgelerinde yapılacak harekât için yetki alınmış
tı. 33HO sayılı Yasa ile (Meclisimiz, karşı tarafın da 
•mutabakatı alınarak, böyle harekâtların yapılmasına 
yetki vermiştir. Şimdi yapılan harekâtın böyle bir 
mahdut ihedefli harekât olduğunu görüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; masum va
tandaşlarımıza karşı girişilen saldırılar nereden gelir
se gelsin, bunların cezasız kalmayacağını göstermiş 
olan Silahlı Kuvvetlerimize minnettarlığımızı ifade 
ederim. ((Alkışlar) 

Türk vatanı bölünmez bir bütündür; onu koru-
mek için hepimizin gerektiğinde savaşa hazır oldu
ğumuzu tekrar ifade ederim. (Alkışlar) Bunu herkes 
böyle bilmeli, kimse unutmamalıdır. 

İLHAN AŞKIN l(Bursa) — Yetkiyi hükümetten 
aldı Sayın Genel Başkan. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ERDAL İNÖNÜ ı(Devamla) — Irak'taki operas

yonla, umulan sonucun alınmış olmasını diliyorum. 
Şüphesiz, sonuçları değerlendirme aşamasına geldiği
mizde, Büyük Meclise bir görüşme açılacaktır. Alın
ması gereken uzun vadeli önlemleri; sosyal, ekono
mik bütün önlemleri burada gözden (geçirmeliyiz. 
Elbette, bölücü çeteler en kısa zamanda yakalanıp, 
cezalandırılmalıdır. Masum vatandaşlarımız da, ken
dilerini rahatsız eden bu tehlikeli ortamda bir an 
evvel kurtarılmalıdır. 

Görüyoruz ki hükümet, bugüne kadar Güney
doğu olaylarını küçümsemiştir; onları hep basit za
bıta olayları şeklinde değerlendirmiştir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Asla, as
la!.. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ERDAL İNÖNÜ ((Devamla) — Ama bu yak

laşım, sorunun çözümü için gerekli teşhisi koydu-
ramamış, gereken önlemleri bir türlü aldıramamış-
tır. Sayın milletvekilleri, onun için diyorum ki, bu 
harekât sonuçları değerlendirildikten sonra, askerî 
taraf bittikten sonra, buraya getirin, hep birlikte ola
yın 'bütün boyutlarını gözden geçirelim; Anadolu'
nun hiçbir yerinde huzursuzluk kalmaması için ge
rekenleri yapalım; özellikle güneydoğudaki vatandaş-
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larımızı, içinde bulundukları ıbu sıkıntılı durumdan 
bir an önce kurtaralım. Onun için, Büyük Mecliste 
meseleyi tüm boyutlarıyla enine boyuna görüşelim, 
önlemleri birlikte tartışalım; biz düşündüklerimizi 
söyleyelim ve ortaya çıkacak mutabakat içinde ge
rekenler uzun vadede rahatlıkla yapılsın. Sizden 
bunu bekliyorum. 

Büyük Meclise saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnönü. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Genel Başkan 

Sayın Hüsamettin Cindoruk; buyurunuz efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN CİN
DORUK (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bugün silahlı kuvvetlerimizin, hava kuv
vetleri aracılığıyla başarılı biçimde yürüttüğü ope
rasyondan ötürü silahlı kuvvetlerimize teşekkürleri
mizi sunuyoruz. (ANAP sıralarından «Cumhuriyet 
Hükümeti» sesleri; DYP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet hükümetlerinin, 'geleneksel, işte ve 
dışta barışı koruyan siyasetini bugüna kadar her za
man destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyetinin hudutları içinde bölün
mez ıbütünlüğümüzü sağlayan, kollayan güvenlik 
güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin Allah yardımcısı 
olsun. (ANAP sıralarından «Amin» sesleri) 

Değerli arkadaşlar, burada bir iki noktaya do
kunmak istiyorum. Gerçekten, bugünkü harekât, en 
önemli noktasıyla caydırıcı bir harekâttır. Silahlı 
Kuvvetlerimizin bu harekâtında milletlerarası huku
ka uygunluk da vardır. Bu harekâtın başka bir hare
kâta gerek bırakmayacak biçimde başarılı olması
nı temenni ediyorum. 

Burada bir noktayı ifade etmek isterim : Bu 
bölgede bir savaş vardır. Türkiye'nin, iç güvenliği 
meselesi olan konularda giriştiği milletlerarası hu
kuka uygun hareketlerde, bir noktada savaşmakta 
olan ülkelerin birisi lehine bir ağırlık koymaması hu
susuna hükümetimizin dikkat edeceğine inanıyorum. 
Bu, ileri günlerde ortaya çıkacak olan Ortadoğu' 
daki barışın ya da sıcak savaşların içine Türkiye' 
yi itmemek yönünden önemli bir faktördür. 

İç hukuk bakımından ise, meselenin bir başka 
noktası vardır: Daha önce de muhtelif vesilelerle 
arz ettiğimiz gibi, köy korucuları meselesine bir baş
ka açıdan yaklaşmak istiyorum. 'Millî hükümran
lık haklarımızın içerjsinde bulunan devletin güven

liğini sağlama hakkımız, bölgesel değil, geneldir. 
Türkiye'de doğu, batı, güneydoğu güneybatı farkı 
olmamalı ve yoktur da... Biz, devletimizin bölün
mez bütünlüğünü bugüne kadar hep savunduk geli
yoruz. Ege köylerimizi nasıl güvenlik güçlerimiz ko
ruyorsa, güneydoğu köylerimizin de güvenlik güçle
rimizle korunmasını sağlamalıyız. 

Köy korucuları meselesine hukuk açısından ko
layca yaklaşmak mümkün değildir. Köy korucu
larının uğradığı saldırılar, onların ortaya çıkardığı 
sonuçlar ağırlık kazanmııştır. Güneydoğu'da yaşayan 
köylü vatandaşlarımız ile, mezralarda yaşayan vatan
daşlarımızın da, devletin güvenlik ağı içine süratle 
alınmasını diliyorum. Diliyorum ki, güneydoğu 
hudutlarımızdaki başıbozukluk, Türkiye Cumhuriyeti
nin kudretiyle telafi edilsin. O hudut bölgelerinde 
asker bulundurmayan Suriye ve Irak'ın bıraktığı 
boşluğu, hudutlarımızı daha sağlam koruma tedbirleri 
içerisine almak suretiyle kapatalım. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka nokta: Mese
lenin uzun süreli olduğunu hepimiz biliyoruz. §u 
anda Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir meselesiy
le karşı karşıyayız. Acaba bu meseleyi, sadece ceb
ren (halletmek mümkün müdür; yoksa, orada sos
yal, ekonomik ve moral ıbakımından yeni birtakım 
tedbirlere de ihtiyaç var mıdır?... Bu meseleleri de 
Meclisimizin müzakere etmesini, ekonomik ağırlık
ları o bölgeye kaydırmamızı; ekonomik bakımdan 
o bölgede gerekli yeni yatırımların ve bölge plan
larının yapılmasını da umuyor ve bekliyoruz. 

Bir başka nokta da, Sayın Başbakan'ın Ame
rika'dan söylediği kadar, meselenin basit olmadığını 
bilmemiz icap ediyor. Olayları, başbakanlarımız, ba
kanlarımız, hükümetimiz, siyasetçilerimiz; ne abarta
lım, ne küçültelim. Türkiye'nin burada bir mese
lesi vardır; bu mesele önemlidir ve bu mesele, si
lah kullanılacak kadar önemli boyutlara gelmiştir. 
ıBu, bir millî meseledir. Geliniz, bunu partilerüstü 
bir mesele haline getirelim, siyaset dışı bir mesele 
haline getirelim, millî bir politika haline getirelim 
ve Türkiye'nin uzun vadede bu meseleyi çözmesi 
için ne tedbirler (gerekiyorsa, bunları Meclisimiz
den geçirelim, bu birlik ve beraberliği gösterelim di
yorum. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cindoruk. 
Efendim, Demokratik Sol Parti Grubu, adına, 

Grup Başkanı Sayın Cahit Karakaş. (DSP sırala
rından alkışlar) 

— 275 — 



T.B.M.M. B: 72 4 . 3 . 1 9 8 7 0 : 1 

DSP GRUBU ADINA CAHİT KARAKAŞ (Zon
guldak) — Sayın.Baştan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Millî Savunma Balkanının verdiği gündem dışı izahat 
üzerine, konu hakkında Demokratik Sol Parti Grubu
nun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, bu sabah, Sayın Hükümet 
Sözcüsü Hasan Celâl Güzel'in basın toplantısından ilk 
önce öğrendiğimize göre, 30 jet uçağımız Türkiye sı
nırlarının ötesine taşarak 'bir harekât gerçekleştirmiş
tir. Esasında, bu haber dün öğleden sonra Meclis ku
lislerinde ajanslar tarafından duyurulmuş idi. Ayrıca, 
bu haberi biz dün akşam Anavatan Partisi Grup Baş
kan vekilinin televizyonda yayınlanan demecinden bir 
ölçüde çıkarmış idik; çünkü sayın grup başkanvekili, 
o demecinde - dikkat ettinizse - Sayın İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un Anavatan Partisi Grubunda sı
nırdaki olaylarla ilgili açıklama yaptığını duyurmuş 
idi. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bütünlüğü ve 
bölünmezliği hepimizi ilgilendirir ve her Türk vatan
daşı bu hususta hassastır; o kadar hassastır ki, bir ha
rekât vukuunda, kuzeyden güneye, doğudan batıya 
yekvücut olmasını bilen bir halka sahihiz. Özellikle 
'bu kabil ciddî konularda, hükümetin öncelikle, parla
mento içinde bulunan partilere, genel başkanlarına 
veya gruplarına izahat vermesi gelenek halindeydi. 
Her nedense, bu defa bu gelenek, pek çok gelenekler 
gibi kenara bırakılmıştır. Bizler bunları ancak ajans 
haberlerinden öğrenir olduk. Bu, hakikaten işin acı 
noktası. Buna bu vesileyle temas etmek istiyorum. 
Çünkü, ümit ediyorum ki, bundan sonra bu kabil hu
suslarda biraz daha dikkatli olunabilir. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Saat 10.00'da Rahşan Hanıma söyle
dik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Ba
kan. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Efendim, şim
di, tabiî, bu kadar ciddî konularda ifade etmek iste
diğim şu: İktidar - muhalefet ayrımı zaten gözetil
mez. Dediğim gibi, millî konular, her ferdin müşte
rek konusudur, davasıdır. Hele, memleketin içte ve 
dışta güvenliğini, saygınlığını, sevgisini temsil eden, 
etmesi gereken siyasî partilerin de müşterek konuları
dır. O bakımdan buna değinmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, anlaşıldığı kadarıyla, hare
kât sınır ötesinde, Irak yetkilileriyle de mutabakat 
içinde yapılmıştır. Ta'biî, bu, hükümetin görevidir ve 
hakkıdır. Çünkü, bildiğiniz gibi, geçen eylül ayında, 

yüce Meclis bir yasa kabul etmişti; bu yasa gereğin
ce, gerek sıkıyönetim 'kanununa, gerekse 2935 sayılı 
Kanuna birer fıkra eklenmek suretiyle, hükümete, Ge
nelkurmay Başkanlığının tavsiyesiyle ve hükümetin 
mutabakatıyla Silahlı Kuvvetlerimize kara, deniz ve 
hava harekâtı yapma imkânı sağlanmıştı. Öyle anla
şılıyor ki, Irak Hükümeti bu mutabakatı sağlamıştır 
ve zaten Irak hududundaki bu boşluk, böyle bir mü
dahaleyi de gerektirmektedir. Bunu biz yerinde bulu
yoruz. Çünkü, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Ana-
doluda yıllardır bölücü eşkıyanın halkımıza karşı gi
rişmiş olduğu vahşiyane hareketleri tasvip etmek, hiç
bir Türk için mümkün değildir. Bunun karşısında olan 
her hareketi desteklemek ve sonuna kadar bu hareke
tin yanında olmak herkesin görevidir. Biz de, aynı 
görevi paylaşıyoruz. 

Hakkâri İlinin Uludere İlçesinin Taşdelen Köyün
de en son cereyan eden vahşiyane olay, hiç şüphesiz 
ki, Irak'tan kaynaklanan ve orada kümelenen bölücü 
eşkıyanın yaptığı bir harekâttır. Bunda şüphe yok; 
ama burada üzerinde durulması lazım gelen birkaç 
noktaya bu vesileyle temas etmek istiyorum. 

Bir defa, bu harekâtın, gerek Türkiye içinde, ge
rekse Irak içinde sivil halka zarar vermeyecek şekilde 
yapılması, zannediyorum, hükümetin, üzerinde önce
likle duracağı bir konudur ve durduğu bir konudur. 
Ayrıca, bu hardkâltt glayieit sıınırlı tlultlmak ve bu hare
kâtın ölçüsünü, anlamını, genişliğini dünya kamuoyu
na en iyi şekilde duyurmak mecburiyetindeyiz. Zanne
diyorum hükümet de bu husus üzerinde hassasiyetle 
duracaktır. Ayrıca, bu harekâtın iç hukuk bakımın
dan düzenlemelerini hiç kenara itmemek lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bu kabil eş
kıyanın yaptığı ve yapacak olduğu harekâtlar herkes
çe malum. Bunlara karşı, gecikmeden, süratle ön
lemler almak lazımdır. Önlemlerin başında, kendi sı
nırlarımız içinde Güneydoğu Anadoludaki iç önlem
ler gelir. Bu önlemleri geciktirmeden, aksatmadan, sü
ratle almak lazımdır. Buradaki halkın sosyal ve eko
nomik durumunu da düzeltici ve güvenliğini sağlayıcı 
yeni bir yerleşim düzeni süratle getirilmelidir. 

Ayrıca, bu kabil harekâtları yaparken, bunların 
kökenine de inmek zorunluğu vardır. Şu anda İran -
Irak savaşı (yıllardır devam eden bu savaş) en do
ruk noktalarını yaşamaktadır. Bildiğiniz gibi, Türki
ye büyük maharetle ve isabetle bu savaşın dışında 
kalmıştır ve tarafsız tutumunu devam ettirmektedir. 
Bunda, Türkiye'nin millî menfaatleri bakımından, sa
yılamayacak faydalar vardır. Bu konuda hükümetin 
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tutumunu tasvip ediyoruz; (ANAP sıralarından alkış
lar) ama şu da bir gerçektir ki, Türkiye'yi Iran - Irak 
savaşı vesilesiyle bu savaşın içine sokmak isteyenler 
vardır. Bunlar, hem savaşın içinde bulunan devlet
ler, hem de bu savaşı arkadan idare eden büyük güç
lerdir. Ayrıca, Ortadoğu olayları çok değişik veçhe 
kazanmıştır. Suriye birliklerinin Lübnan'a girdiğini ve 
bunun, orada kıyasıya başka savaşların başlangıcı ol
duğunu unutmamak lazımdır. 

Bütün bunlar göz önüne getirilerek, bizim bölücü 
eşkıyaya karşı yapacağımız harekâtların sınırlarının, 
zamanlamasının çok iyi düzenlenmesi lazımdır. 

Ayrıca, Türkiye'nin demokratik düzene sağlıklı bir 
biçimde geçişini çekemeyen komşu ülkeler vardır. Bu 
ülkeler terör olaylarını beslemek suretiyle, Türkiye'nin 
demokrasiye geçişini yavaşlatma teşebbüsünde buluna
bilirler. Hükümeti bu hususta uyarmak istiyoruz. Bu 
kabil hareketlerin, asla demokrasiyi engelleyici bir 
karakter taşımaması lazımdır. 

Ayrıca, Türkiye'nin başlatmış olduğu büyük GAP 
Projesini çekemeyen komşular vardır; çünkü, onlar 
kendi ekonomik ve siyasal çıkarları için, bu projeyi 
bir mania olarak görmektedirler. Bölücü eşkıyanın 
bunlar tarafından kullanılmaları ihtimali de çok kuv
vetlidir. Bunlar, bu yönden, bu projeyi sabote etmek 
istemektedirler. Nitekim, değerli milletvekilleri, yaka
lanan pek çok teröristin, barajlarda ve GAP'la ilgili 
projelerde sabotaj girişimi eylemleri planları ortaya 
çıkmıştır. Hükümetin bu konuda hassas olmasını has
sasiyetle rica ediyoruz. 

Bununla, sözlerimi bağlarken, şunu ifade etmek 
istiyorum: Bütün bunlar düşünülerek, özellikle GAP 
projesinin hiçbir şekilde aksatılmamasını ve orada 
yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, 
sosyal ve ekonomik kalkınması için ne yapılması la
zım gelirse, hükümetin yapmasını rica ediyoruz ve bu 
hususta kendisine her türlü desteği vaat ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (ANAP, DSP, DYP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ilhan Aş

kın; buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 
Millî Savunma Bakanımız Sayın Zeki Yavuztürk'ten, 
Türk güvenlik güçlerinin, Türk jet uçaklarının bölücü 
eşkıyaya güneydoğu sınırlarımızda gereken dersi ver
diğini ve 30 jet uçağımızla Kuzey Irak toprakları üze
rinde bir harekâtın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
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I Günlerden beri hepimizin kafasını meşgul eden gü-
I neydoğu sınırımızdaki bu olaylar gerçekten büyük 
I üzüntü vermekteydi. Aldığımız haberler hepimizin içi-
I ni sızlatmakta ve gözlerimizi yaşartmaktaydı; ama 
I hükümetimizin dikkatli tutumu, güvenlik güçlerimizin 
I de oradaki bu sıcak durumu yakından takip etmesi, 
I bugünkü haber karşısında hepimizin yüreğine su serp-
I mistir. Ben inanıyorum ki, hükümetimiz, bu konuda 
I son derece kararlı ve cesaretli bir tutumla güvenlik 
I güçlerimizi de orada seferber ederek, masum insanla-
I rımıza, masum vatandaşlarımıza karşı bölücü eşkıya-
I nın yapmış olduklarının dersini vermek için harekete 
I geçmiştir. 
I Dün Anavatan Grubunda İçişleri Bakanımız, ge-
I lisen olaylar hakkında bilgi vermişti; sayın grup baş-
I kanvekilimiz de bu konuda açıklama yapmıştı; ama 
I harekâtın olduğunu az önce Sayın Millî Savunma Ba-
I kanımızdan öğrenmiş oluyoruz. 
I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ajans 
I verdi, ajans; sen duymadın mı? 
I ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — öğle ajan-
I sında verdi. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim... 

I İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu konuda hassas 
I olmamız, iktidarıyla muhalefetiyle hepimize düşen 
I önemli ve millî bir görevdir. Hakikaten, daha önce 
I siyasî parti genel başkanları ve grup temsilcisi arka-
I daşlarımız, bu konudaki hassasiyete katılmışlardır. Bu 
I konuda, iktidarıyla muhalefetiyle tüm parlamentomuz, 
I ülkemiz bütünlüğüne ve mazlum vatandaşlarımıza 
I kastedenlere gereken dersin verilmesi kaçınılmazdır 
I düşüncesinde herhalde birleşmektedir ve bundan da 
I milletçe, parlamentoca kıvanç duymaktayız. 

I SALIM EREL (Konya) — Sizin de iyi ders ai-
I manız lazım. 
I İLHAN AŞKIN (Devamla) — Doğu ve güneydo-
I ğudaki gelişmeler ekonomik gelişmeler her Cumhuri-
I yet hükümeti zamanında hassasiyetle e!e alınmıştır; 
I ama ilk defa programına net bir şekilde Doğu ve Gü-
I neydoğunun kalkınması için öncelik verilmesi konusu 
I ise, Anavatan iktidarı zamanına rastlamıştır. (SHP, 
I DYP ve Bağımsızlar sıralarından gürültüler) 

I Demek ki, Anavatan iktidarı ve hükümeti, bu ko-
I nuda her zaman olduğu gibi, hassasiyetini göstermiş-
I tir. (SHP, DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından gü-
I rültüler) 
I BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen efendim... 
I YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Millî 
I konularda bile «ANAP» diyorsun. Ne biçim sözcü bu? 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hem 
millî birlik diyorsun, hem politika yapıyorsun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siyasî polemiği bı
rakın. 

SALİM EREL (Konya) — İn aşağı. 
SURURI BAYKAL (Ankara) — O kürsüde ya

lan söylenmez. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunda zannedi

yorum, sayın muhalefet de birleşecektir ve zaman 
zaman beyanlarında buna da katılmaktadırlar. (SHP, 
DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ben, bugün Türk 

güvenlik kuvvetlerinin, Türk jet uçaklarının güneydo
ğu bölgemizdeki yapmış olduğu harekâtın, masum in
sanlara, masum vatandaşlarımıza yönelik tecavüzlerin 
önlenmesi bakımından fevkalade önemli olduğunu bir 
kere daha vurgulamak istiyorum ve her zaman olduğu 
gibi, millî birlik ve beraberlik içerisinde, güvenlik güç
lerimizin yanında olduğumuzu ifade ederek, yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan Aşkın. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Dökülen kan

lar üzerinde politika yapıyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir dakikanızı 

istirham edeceğim. 
Efendim, Sayın Mahmud Altunakar bir Önerge 

göndermişlerdir. Bu önerge ile ne talep ediyorsunuz 
Sayın Altunakar? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Zaptı 
sabık üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkında gö
rüşemezsiniz. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Söy
lemediğim bir şeyi, söylenmiş gibi göstermişler. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman o sataşma olur; 
«Zaptı sabık» diye bizim içtüzüğümüzde bir madde 
yok. 

SALİM EREL (Konya) — Devri sabık var. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, o zaman siz ge

lin buraya lütfen. 
Eğer, sizin beyanlarınız saptırıldıysa* o birleşim içe

risinde söz istemeniz ve o birleşim içerisinde düzelt
meniz gerekir idi; 70 inci madde bunu amirdir. Onun 
için zatı âlinize söz veremem efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Ben, 
59 uncu maddeye göre görüşmek istiyorum Sayın Baş
kan; zabıtlar daha yeni elime geçti. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bakana söz ver
diniz, sayın milletvekiline de verin. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz gayet açık; ba
lkanın sfe'im sözlerimizi iMıri'f ıdtjtiiığindbn faalhsiedSyor-
ısuınuz. Bu düzelitmddir. İçtüzüğün 70 udi maddiesiine 
girer, 591a ginmlez, iol>maz; orayla 'sığdıranlayız. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve 

Turizm Bakanı A, Mesut Yılmaz'in dönüsüne kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1262) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutup 

bilgilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde 'bulunmak üzerle 7 Mart 1987 tari
hinde Federal Alrnanıyıatya glildecielk olan Külttür ve 
Turiıam Balkanı A. Mesıult Yılımıaz'ıın dönüşüne kadar, 
Klüflür ve Turizmi Bakanlığma, Millî Eği'tfilm Gençlik 
ve Spor Balkanı Metim Emmoğlu'num vekillik etmesi-
ınlin, Başbakan VeMnlin ıtıelkl<i<fıi üzerime, uygun görül
müş öüduğunu ibil'gilerıki'izle ısıumanm. 

Keinan Evren1 

Cumhuribaş'kanı 
IBAŞKAN — 'Hil'gjilerliınizie .sumıullmuışltuir eflendiltn. 
2. — Pakistan'a gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türelin vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1263) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde Ibblıunmıalk üzere 8 Mart 1987 ta-

rilhimlde Palki'sıüan'la grdeedk olaın Millî Slavunöîa Ba
lkanı Zte'ki Yavuıztlürlklüın dönüşüne kadar; MI'lî Sa
vunuma BaJkaniığiinsa, Enerji ve Talbliî Kaynaklar Ba
lkanı iSuidi N. Türenin vekillik ötJmesimlin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerime, uygum görülmüş olduğunu 
ıbiiglilerintee sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

ıBAŞKAN — 'Bilgiil'eriniBe sunulmuştur efendim. 
3. — Hindistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1264) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göiiüşmeletrde Ibulıunmıaik üaere^ 6 Mart 1987 tari

hlinde Hiodisltıaın'a .gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'ıun dönüşüne Ikadar; Ulaştırma Bakan
lığıma, Mal'iye ve Gülmrülk Balkanı Alhimlet Kurtöebe 
Alptaoçliın'in vökiilliık etmesinin, Barbakan Vekilinin 
ıtidk'lıifli üzerine, uygun .görülmüş olduğunu 'bingililerinize 
ısunıarıım. 

Ktanan Evren 
Cuırrihurtoaşlkanı 

(BAŞKAN — B'igiılerıin'İTfe ısıueulmuşttuır efendim. 
4. — Ölüm cezasına hükümlü Mustafa Kaplan 

hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1260) 

BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 
ncı maddesine göre verilmiş 2 tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 20,1 1987 gün ve 19-301-02506 sayılı ya

zımız. 

b) Adalet Bakanlığının 11.2.1987 gün ve CİGM. 
1.134.3.1987 sayılı yazısı. 

Tasarlayarak taammüden adam ölldürmek suçun
dan ölüm cezasına mahkûm edilen Mustafa Kaplan 
hakkırtdaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gere
ği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Mustafa Kaplan hakkındaki mahkûmi

yet dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tas
hihi karar incelemesi için talep edildiğinden, adı ge
çene ait dava dosyasının Adalet Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ede
rim. 

Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

iBAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya hükümete geri verilmiştir. 

5. — 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdareleri
ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunun tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1261) 

BAŞKAN — îkinei tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.2.1987 tarihli ve 18/101-2042/05829 sayılı 
yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan 
«2380 Sayılı 'Belddiyelere ve il özel İdarelerine Ge
nel ıBütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının yeniden incelenmek üzere geri gönderilme
sini arz ederim. 

Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan ta
sarı hükümete geri verilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık 
bulunan bir üyeliğe seçim 

IBAŞKAN — Efemdiim gündemin «Seçıilm» (kısmı
na geçiyoruz. 

Sağlılk ve Sosyal İşlıer Komisyonunda açık bulu
nan ve Doğru Yol Parti'sine d'üşen ıbüır üyeliğe, Doğlru 

Yol Partisi Grubunca, Sakarya Miltetveikilli Sayım Tur
gut Sözler aday gösterilmıiştlir. 

Oylarımıza sımuyorum : Kıaibul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edflnniıştk. 

Hayırlı olsun efendim. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN -— Alınan kanar gereğince gündemin, 
«Kiamum Tasarı vıe Teklifleriyle Komiisiyıomlardan Ge-
l'etn Diğer tşilier» teminin ikinci sırasında yer alan, 
Erzurum Milletvekili Sabahatliin Araş, 'İstanbul Mil
letvekilli Rıeşiiıt Ülıker, Kartfamanımaraş Milletvökıili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili 'Metin Balıîbey, Si
vas MuılleiÜviefkili Mustafa Kemaî Palaoğlu ve Balıke-
ısılr MiilleltivekiM Fenni I'slilmıyeirnin, Türkiye Büyük 
Millet. Meclisli tçfüüzüğü Teklifi vıe Çorum Milletve
kili İhsan Toimlbuış'un, Türkiye Büyük Millet Mecli
si îçtiüzüğü Teklifi vıe Anayasa Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

Kaml;syon?.. Burada. 
Geçen birleşimde 70 ncıi madd'e üzerindeki görüş

meler tamamlanmış; maddemin oylanması sırasındar 
ytoiklama liıstonımliış; ancak, yetersayı olımadiğmdan oy-
lıamıasıı bugüne kalmıştır. 

70 nüi maddeyi oylarınıza sunacağım : Kabul 
edenler... Kabul etimley emler... Kabul edilmiştir efen-
ıdıim. . 

71 ıinci maddeyi okutuyorum efemdlilm : 
Açıklama (hakkı 

MADDE 71. — Şahısına sataşılan veya ileri sür
müş olduğu göırüştlen fiarikTı (bir görüş kendisi ne atfo-
lunan Hükümet, komisyon, ısıiyasî parti ıgrubu veya 
ımilleıtvefciieri, ıcnn dakikayı geçmemek üzere, açıkla
ma yapiablilüır ve cevap verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı Bürieşim 
içimde olmak üzere «öz verme zamanını tlakdiir eder. 

Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı 
konuşmak istediğini Başkama bildirir. Başkan, söz ve-
ni.p vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça 
kendisime ısıöz verilmeyen kilmsıe direnirse, Genel1 Ku-

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ŞLER 

rufl, biu konuda göKüşmesıiz ve işaret oyuyla k'arar 
verir. 

(BAŞKAN — Madde -üzerimde Sayın Mustafa Ke
mal Palaoğlu şahsı adına söz iıstemlişitıir. 

Sayın Palaoğlu?.. Yok. 
Madde üzerinde 'başka söz isteyen?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Ben 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurum efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilıleıii; daha önce geçirilen 
bazı maddelerde, ısüreyi tep genelde 5'eır dakika ille 
sınırladık; aıma sataşma ile iügilii olan bu bölümde 
10 dakikaya çıkarıyoruz. Ben bu süreyi fazla bulu
yorum. Çünkü kendiline sataşılan k'itmse 5 dakikada, 
ne olmadığını, ne söylemek 'istediğimi, ne gibi yanlış 
olduğunu gayeıt açık bli'r şekilde ifade edebilir. 

Nedıen normal açıklamaları, daha önemli açıkla
maları'5 dakika yapıyoruz da, sataşma ile iligili açık
lamayı 10 dakika yapıyoruz? Bu konuyu yüce Mec
lisim dikkatine sunmak istedim. Ankadaşlarım uygun 
görürlerse önerge de veririz; müşterek de verebiliniz. 

Saygılar sunarım. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — önerge verin, 
önerge! 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şimdi efendim, arkadaşların mutabakatı meselesi 

nasıl ibeillli olacak? önergeniz olsaydı, önergeyi işle
me koyardık. 

Efendim bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
IGöriişülmelkltle o?am Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içtüzüğünün 71 imci maddesinin, aşağıdaki yazılı şe-
Ikıifcte ıdeğ'iişMrilmesirti arz ederiz. 

Şahsıma sataşılan veya dileri sürmüş olduğu görüş
ten ve sarf ettiği sözlerden farklı bir söz kendisine 
affolunan hükümet, komisyon, siyasî partü grubu ve
ya milletvekili (10 (dakikayı geçmemek üzere açıklama 
yapabilir. 

IBu surette açıklama yapmak isteyen ne sebepten 
dolayı söz istediğimi; Başkaına ibildirir. 

IBaşkam, söz verip vermemek gefektliğini ve söz 
verme ziamanıını takdir eder. 
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Başkanlıkça kendisime söz verilmeyen kimse dire
nirse, Genel Kurulum bu konudaki görüşiıne&iz ve işa
ret oyu ile kanar verilir. 

Sabahattin Eryurt Fenmlii İslilmyeli 
Erzurum Baıhkfösk 

Sabaıhatltin Araş Rafet tbrahiımoğlu 
Erzurum BMk 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

BAŞKAN — Efendiım, 'bu önergeleri daha oku
naklı yazsak çdk iyi olacak. 

Sayın Komisyon katılıyor mut efendimi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKONOĞLU '(Ankara) — Efendimi, (komisyo
nun 'katılması için, sayısı yeterli ı'dıegü. Bununla be
raber, arkadaşlarımızım yazdıkları lönerge ile metin 
arasıınjdia hıüküm liıtülbariyle fark yok', bazı ciüımle deği
şik! ilkleri yapmışlar. 

Bu 'itibarla, katılamıyoruz, gerek de yok efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendimi, önerge ısahıipleru'ndem söz isteyen var 

ımı? 
Sayım Sabahıattim Eryıurt, buyurum efenıdim. 

SABAHATTİN ERYURT (Elrzumm) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşjlarıım; 71 linçi ımaddfe üzerin
deki bazı görüş farklılıklarını ve cümlelerim tertibi 
«Daramı, gramer kaidelerime daha uygum bir- şekle ge-
tiri'lmesimli Deımin ımıalkisadiiyla ibu önergeyi takdim et-
mıiş oluyorum. 

Burada, dikkat buyurursanız, «Şahsına sataşılan 
veya ileri sürmüş olduğu görüşten far'kiı 'bir görüş 
kendisine affolunan Hükümet» denilmiş; yalnız «ileri 
sürmüş olduğu görüşten» diyor. İleri sürülen, «görüş» 
değildir; ileri sürülen, bir «fikir»dir ve söz farkı
dır. Burada sataşma sözle olur; yoksa, burada be
yan edildiği 'gibi, görüş, sataşma olmaz, görüşte sa
taşma olmaz; sözle sataşma olur. 

O itibarla, ben buraya ilaveyi şöyle yaptım: «Şah
sına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten ve
ya sarf ettiği sözlerden...» dedim. Sarf edilen söz
lerden dolayı umumiyetle müteakip celselerde, «'Ben 
böyle bir söz sarf etmedim, söz istiyorum» diye söz 
alan arkadaşlarım, sarf edilen sözlerin düzeltilme-
îsim'i esas alır ve omllaırı dlüizeSMır. Yoksa, gör'üiş far
kı her zaman olacaktır. 

O itibarla, maddeye biraz daha açıklık getirmek 
maksadıyla, «farklı bir söz» tabirini kullandım ve 
cümleyi toparlayarak şöyle yaptım: Şahsına sataşı
lan veya ileri sürmüş olduğu görüşten ve sarf etti

ği sözlerden 'far'kiı bir söz kendisine atfolunan hü
kümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletver 
killeri 10 dakikayı geçmemek üzere açıklama yapa
bilir. -

Yine burada esas maddemizde birinci paragraf
ta «açıklama yapabilir ve cevap verebilir» diyor. 
Açıklama yapmak, cevap vermektir zaten, Açıkla
ma yapıldığı zaman cevap verilmiş olur. Açıklama 
ve bir de cevap verme diye bir şey yoktur ki. O 
haşiv, yani lüzumsuz bir tabirdir. O itibarla açıkla
ma yaptığınız zaman zaten cevap vermiş olacaksı
nız. 

İkinci fıkrada ışöyle bir düzeltme yaptım: «Bu 
suretle açıklama yapmak isteyen ne .sebepten dola
yı söz istediğini Başkana bildirir. Başkan...» dedik
ten sonra cümleyi toparladım. Eski 'metinde ikiye 
ayrılmıştı, «(Başkan, söz verip vermemek gerektiğini 
takdir eder» diyordu. Halbuki arkasından da, «Baş
kanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, 
Genel Kurul, bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuy
la karar verir.» deniyordu. Şimdi bir de, bir evvel
ki fıkrada... «zamanını da tespit eder» denilmiş, ay
rı ayrı fıkralar halinde tespit edilmiş; onları da bir 
fıkrada topladım. Yani, Başkan, söz verip vermemek 
gerektiğini ve söz verme zamanını aynı birleşim için
de olmak üzere takdir edecek. Aynı birleşimde ola
caktır, aynr oturumda değil. Zamanını ve söz ver
menin gerekip gerekmediğini Başkan takdir edecek
tir. «Paragrafın sonunda, «'Başkanlıkça kendisine söz 
verilmeyen kinişe direnirse, Genel Kurul, bu konu
da görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verir» şeklinde 
gayet açıklık getirilmiştir, sarahat getirilmiş tir. 

Bunu heyeti umumiyenin takdirlerine arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eryurt. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU »CAnkara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz 'efendim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... «Önerge üzerin
de zatı âlinize söz verdim, ikinci defa söz veremem. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
' T. COŞKUINOÖLU (Ankara) — Efendim, önerge üze
rinde değil. Şimdi, metin hakkında maruzatta bulu
nacağım. 

iŞimd'i, halen yürürlükte bulunan İçtüzüğümüzün 
70 inci maddesindedir bu hüküm ve uygulanmakta
dır. Burada görüş bildirmekle, cevap verme ayrı şey
lerdir; görüş bildirmek ayrı, cevap vermek ayrıdır. 
Görüş, evvelki ifadesi hakkındaki açıklamadır; cevap 
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vermek, kendisinin, daha evvel konuşmuş olanın 
sözlerine cevap vermesidir. Buradaki o cevap verme 
hakkı yerindedir ve uygulanmaktadır şu anda. 

BAŞKAN — Evet efendim; şimdi sizinki de ce
vap 'oluyor ve ta'b'iî, usule'uygun olmuyor. Bu beyanı 
nızı daha önce ifade etseydiniz daha isabetli olurdu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Efendim,-bu beya
nı daha lönce bildirernezdim, çünkü böyle bir şey 
Söyleneceğini tahmin edemezdim. 

'BAŞKAN — Yazılı efendim, metinde var bu hu
sus. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU ı(Ankara) — Daha önceden ne 
söyleyeceğini ne bileyim, 

IBAŞKAN — Metin dikkatle incelenirse, var efen
dim. 

Sayın Sabahattin Er'yurt ve arkadaşlarının öner
gesini oylarınıza arz ediyorum1: Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge daha Var dfendilmı, olklultuyoîruimc 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 inci maddedeki 10 dakikalık sürenin i(5) dakika 

olarak kabulünü arz ederiz. 

Burhan Cahit Gündüz İsmail Dayı 
ılzmir Balıkesir 

Kemal Iğrek! İhsan Tom'buş 
Bursa Çorum 

Kâimuran Karaman 
Hatay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU ı(Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
BURJHAN CAHİT GÜNDÜZ (İzmir) — Öner

gemiz açık efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul 'edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir efendim. 

Maddeyi, kabul edilen iki önerge istikametinde, 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum-: 
Kapalı oturumlar 
MADDE 72. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulu, Başbakanın veya bir balkanın veya 
bir siyasî parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin 
yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. 

Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturum
da bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı 
salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapa
lı oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe 
Hükümet adına Başbakan veya bir bakan veya si
yasî parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci im
za sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir di
ğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. Ge
nel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmelerin tu
tanakları kâtip üyelerce tutulur. Ancak, Genel Ku
rul uygun 'görürse, yeminli stenolar bu görevi yeri
ne getirebilirler. 

Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı ve 
Cumhurbaşkanının uygun göreceği üst düzeyde Dev
let yetkilisi zevat kapalı oturumlarda bulunabilirler. 

Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, 
kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına 
sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. 
Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. 

Devlet sırrının mahiyeti ve sorumluluğu, toplantı 
başlarken, Başkan tarafından açıklanır. 

Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan 
kalkınca, Başkan, açık oturuma geçilmesini teklif 
eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Kapalı oturum konusu üzerindeki görüşmeler ay
nı birleşimde bitirilememiş ve bir sonraki birleşimde 
devamı gerekiyorsa, Başkan açık oturuma geçerek 
birleşimi kapatır. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde Sayın Pa-
laoğluj 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyle ilgili önerge var, okutuyorum: 

Yüksele Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tüzük Teklifinin 72 nci 

maddesi dördüncü fıkrasında yer alan «... ve Cum
hurbaşkanının uygun göreceği üst düzeyde devlet 
yetkilisi zevat» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Fahrettin Uluç Cahit Tutum 
Samsun Balıkesir 

Paşa Sariöğlu Seyfi Oktay 
Ağrı Ankara 

Neriman Elgini 
Ankara 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Komis
yona 'böyle 'bir önerge bile gelmedi; nasıl katılabili
riz. Burada, arkadaşlarımız kendi düşüncelerine 
göre, akıllarına geldiği gübi önerge veriyorlar; buna 
katılma imkânı yok ki... Da'ha evvel versinler ki, oku
yalım, tetkik edelim. (SHP sıralarından gürültüler) 

Komisyona böyle bir önerge gelmedi. 
BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle, konuştuğu

muz konu İçtüzüktür ve 'bu bizim adeta ikinci bir 
Anayasamızdır. Bu İçtüzük üstünde burada tartış
malar yapıp, birbirimizle kavgalara varıyoruz. Yani, 
bu meseleyi ciddiye alarak, önergeler daha evvelden 
dikkatle hazırlanmalı, gönderilmeli. Şimdi, Komisyon 
Başkanı burada tıaklı; demin haksızdı; ama şimdi 
'haklı. O 'balkımdan, istirham ediyorum, bunları ga
yet ciddiye alarak yapalım. Komisyonu da haber
dar etme imkânına sahip olalım. Hem önerge yeni 
geldi efendim. 

önerge sahiplerinden kim söz sitiyor efendim? 

CAHİT TUTUM «(Balıkesir) — Ben istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTOM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; önce önerge sahibi olarak Sa
yın Divan* Başkanının 'bir tarizine muhatap olduğum 
için cevap vermek isterim. 

Efendim, «önergeler önceden verilsin.» Tabiî, 
gönlümüz, Başkanlık Divanında böyle korsan usulü 
kanunlar tartışılırken, aniden verilen önergelere kar
şı da o tepkiyi göstermelerini bekler. 

Ancak, İçtüzük konusunda durum farklı; İçtü
züğü inceleyen Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, 
sağlıklı bir İçtüzüğü yapmaya ehil değil. 

'BAŞKAN — Çok rica edeceğim Sayın.Tutum. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Efendim arz ede
ceğim. 

Çünkü, öfkeyle beyan ettiler. Okunan önergeyi 
anlamadığımız zaman yeniden okutulmasını isteme
mize 'bile direnen bir Başkanlık Divanıyla karşı kar
şıya idik ve 'bundan yakınıyorduk, veya küçük bir 
fıkra çıkmaktadır ve bu konuda ümidimizi kaybet
tik, komisyon başkanına güvenimizi kaybettik. «Par-
tilerarası ortak bir kurul oluşturalım» dedik; o ku
rula, çoğunluk partisi yeteri ilgli göstermiyor. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Biz göster
dik. 

CAHİT TUTUM '(Devamla) — Göstermiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Onlara uyulmu

yor, hiçbir yerde mutabakat sağlanmıyor ve 'bunda 
yakınlık görmüyoruz. Elbette ki, canımızı dişimize 
takarak hukukî eksiklikleri tamamlamaya çalışaca
ğız. 

Sayın Başkan, meselenin aslına geliyorum; mese
lenin aslı şu: Kapalı toplantı var, Yüce Meclis ka
palı toplantı yapacak... Kapalı toplantılarda kimler 
bulunur? 

Değerli üyeler, kapalı toplantıların ne anlama 
geldiği burada uzun uzun anlatılmış. Kapalı toplan
tılarda, hir, dinleyici olarak katılıma hakkı olan ola
bilir; bir de, doğrudan doğruya büllunabilecakler, Dik
kat buyurursanız, bakanlar kapalı oturumda bulunabi
lir ve dinleyici olarak bize göre yalnız Cumhurbaş
kanı bulunabilir. Cumhurbaşkanı dışında, Cumhur
başkanının görevlendireceği herhangi bir kişi bulu
namaz, kapalı toplantıda böyle bir şey olamaz, bunu 
düşünemezsiniz. 

Nasıl getirmişler, niçin getirmişler bilemiyorum 
ve şimdiki uyguladığımız İçtüzüğü okuyorum, madde 
71'de, «Balkanlllar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı 
kapalı oturumlarda bulunabilirler» diyor ve doğru
su budur; yanli Cumhurbaşkanının kendi adına bir 
yetkili zevatı kapalı toplantıya dinleyici olarak gön
dermesi nasıl olabilir, gönderebilir mi, mümkün mü
dür bu? Biliyorsunuz, kişi, Cumhurbaşkanı seçildik
ten sonra, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi 
ise üyeliği de sona eriyor; ama özellikle Anayasa, 
Cumhurbaşkanıniın Meclisle olan ilişkilerini çok dik
katli ayarlamıştır. 

(Binaenaleyh, Cumhurbaşkanı dinleyici olarak bu
lunabilir; ama Cumhurbaşkanı kendi yerine birini 
gönderemez, bu mümkün değil, Anayasanın genel 
esprisine de uygun değil... 

AHMET TURAN SOÖANCIOĞLU (Sivas) — 
Olsa olsa Meclis Başkanı vekâlet eder, onun dışında 
olmaz. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Ancak, ve bu 
nedenle önergenin dikkate alınmasını arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorunu: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 
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Başka önerge olmadığı için, 72 nci maddeyi, bu 
değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kapalı 'Oturum tutanakları 
MADDE 73. — Kapalı oturum tutanakları, tu

tanak özeti ile birlikte bir zarfa konularak, ilgili 
Başkanvekili ve kâtip üyeler tarafından mumla mü
hürlenir ve Meclis Arşivine verilir. 

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı otu
rum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra Baş
kanlık Divanı kararı ile yayımlanabilin; Bunların 
daha önce veya daha sonra yayımlanması hususunda 
Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine 
İşaret oyuyla karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Palaoğlu, buyuru
nuz efendim. 

SHP GRUİBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killileri; kapattı oturum tuitanaiklarıınıin! yayımlanması 
yöntemine ilişkin madde metni üzerinde, teklif met
ni üzerinde grubumun görüşlerini sunacağım. 

Metnin birinci fıkrası şöyle devam ediyor: «... il
gili başkanvekili ve kâtip üyeler tarafından mumla 
mühürlenir...» Peki, kapalı oturuma Türkiye Büyük 
Millet Meclisiınıin Sayın Başkanı başkanlık yapmışsa 
ne olacak? «İlgili başkanvekili», demek ki, dikkat
sizce kaleme alınmış bir teklif metni. Bunun, «Ka
palı oturum Başkanlık Divanı üyeleri tarafından 
mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir» biçi
minde olmasının çok daha uygun 'olacağını düşünü
yorum. 

Ayrıca, teklif metni, kapalı oturum tutanaklarının 
ve özetlerinin kapalı oturum tarihinden itibaren on 
yıl geçtikten sonra Başkanlık Divanı kararı ile ya-
yımlanabileceğiıni söylüyor - yayımlanacağını değil, 
yayımlanabileceğini söylüyor - ve devam ediyor; 
«bunlarım daha önce (yani 10 yıldan önce) veya daha 
sonra (yani belli olmayan bir zamanda) yayımlan
ması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun 
teklifi üzerine işaret oyuyla ikarar verir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yıkıdayız ve Türkiye'de 
de meşrutiyet dönemleri bir yana bırakılsa dahi, 
Türk Ulusu son dönem çok partili yaşamının 41 İnci 
yılını idrak ediyor. Bir İçtüzük, tek. parti döneminin 
İçtüzüğünün gerisine düşemez. Buna hakkı yokt.r, 
buna imkânı yoktur. Tek parti döneminin «Dahilî 

Nizamname»si bile, pek çok konuda olduğu gibi, 
bu konuda dahi son.derece ileri idi, son derece maz
but idi. Bir parlamentonun kapalı oturum tutarık
larının en geç ine zaman ve mutlaka yayımlanacağını 
o parlamentonun İçtüzüğü söyler ve bunu söyler; vu
zuhsuzluk yapamaz, «buna hakkı yoktur; takdire terk 
edemez. Bir süre koyar, azamî bir süre koyar, o sü
re geçtikten sonra kapalı oturum tutanakları mutlaka 
yayimilianıır. «Yayıımlllanafbfilliır» ifadesi gevşıek bir ifa
dedir, doğru değildir; pek tabiî ve pik haklı olarak, 
bundan, «yayrmlanamayabl\r» ihtimal!, de çıkar. 

Kaldı ki, öneri metni bununla da yet;.nmıycr ve 
«On yıldan önce...» O doğrudur, o mümkündür, ama 
on yıl geçmiş olmasına rağmen, yayımlanmamasını 
da, Danışma Kurulunun o.r.frisi üze/ine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun takdiri ne I erk 
ediyor. Bu doğru değildir, bu mümkün deği Mir. Çağ
daş parlamentoların içtüzükleri, kapalj oturum . tu
tanaklarının yayımlanması konusunda kesin ve aza
mî bir süre söyfleydbMlir, Bunu fcienldli uflîusal ko
şullarına göre, kendi deneyimlerine göre, kendi icap
larına, ve ihtiyaçlarına göre bu süreyi tespit edebi
lir; bu, hakkıdır. «On yıl» der, «Onbeş yıl» der, 
«Yirmi yıl» der; ama takdire bırakmaz. Takdire 
bırakıldığında, siyasî konjonktürlerin ne getireceği ve 
nasıl getireceği, neleri getireceği hiç bilinemez, O za
man, bazı kapalı oturum tutanaklarının hiçbir za
man yayımlanmaması; yani gerçek sahibi olan, ger
çek sahibi olmak gereken milletin, ulusun, j ^ r . ne 
hakkından ve ihtiyacından ebediyete kalar kaçı
rılması ihtimali bahis konusu olur; bu doğru değil
dir. 

Bütün bunları yüce kurulun dikkatine sunnvık 
için söz aldım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 
HtLMl NALBANTOÖLU /(Erzurum) — Sayın 

Başkan, »komisyon maddeyi geri alsın, metni yeni
den düzenlesin. 

BAŞ/KAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ıCOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bu
rada birinci fıkrayla ilgili olarak arkadaşlarımızın 
ileri sürdükleri husus hakikaten doğrudur; orada, 
«Başkanvekili» değil, «Oturum Başkanı» olur. Ancak, 
diğer endişeleri yahut teklifleri varit değildir. Sebebi
ne 'gelince: Hadiseler on yıl evvelinden tespit edile
mez. Buna muayyen bir ölçü konmuştur; ölçü d s, 
yine o müddet geçtikten sonra Danışma Kurulunun 
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teklifi üzerine takdire bırakılmıştır. Olur ki, neşri 
memleket için faydalıdır veya faydasızdır; Danışma 
KuruHuınun karanınla 'buralkilimuştur. O baıkıtmıdan mad
de doğrudur; bu teklifle kaitimıyoruız. 

BAŞKAN — Redaksiyon 'hatası olarak nasıl dü
zelteceğiz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) .— Efendim, şöyle: 
«Bir zarfa konularak, ilgili divan üyeleri tarafın
dan...» Divan üyelerine, Baışlkan da dalh'il, kâtipler 
de dahi efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — «Başkanlık Diva
nı» denmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, zaten orada Başkanlık Di
vanı tabiî ıbu, başka bir divan değil ki. 

Şimdi değişik şekliyle okuyalım; şöyle oluyor: 
«Kapalı oturum tutanakları, tutanak özeti ile birlik
te 'bir zarfa 'konularak, ilgili Divan üyeleri tarafın
dan...» 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — «İlgili» 
demeyelim de «Oturumu yöneten» diyelim Sayın Baş
kam. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Anlkara) — Kâtipler oburumu 
•yöneMiyofr tmı efendilim? Otıuruımu yöneten Divan Üye
si deyince... 

BAŞKAN — İlgili efendim... Oturumu 'başkan 
yönetir, ilgili olunca ilgili divan üyeleri. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Efendim, Başkan 
Divan üyesi değildir ki, onun için, «Başkan», keli
mesini kullanmak lazım. «Oturum başkanı.» 

BAŞKAN — Değildir tabiî... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Oradaki, Divana 
dahil bir üyedir efendim. 

İHSAN TOMBUL (Çorum) — Sayın Başkanım, 
ıbu şekilde müzakere olmaz, Komisyona iade ede
lim. Komisyon çalışmasına döndü burası. 

BAŞKAN — Böyle müzakere olur mu? Bir da
kika 'beyler, çok rica edeceğim. Elbette, Başkan, ay
rıca 'bjr makamdır. 

(HİLMİ NAUBANTOGLU (Erzurum) — «ilgili 
Başkanlık Divanınca» derseniz hepsi girer efendim. 

BAŞKAN — Nasıl düzeltelim? Böyle, olduğu gi
bi olsun mu? 

İHSAN TÖMBUŞ (Çorum) — Geri alalım Sa
yın Başkan.; 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 
T, COŞKUNOGLU (Ankara) — Peki, maddeyi geri 
alalım beyefendi. 

BAŞKAN — Peki efendim, madde komisyona 
geri verilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Görüşmelerin tamamlanmaisı 
MADDE 74. — Tüzükte başkaca bir hüküm 

yoksa, her konuda, her siyasî parti grubunun grup 
lan adına ve altı üyenin kendileri adına birer defa 
konuşma halkları vardır. Komisyon ve Hükümet bir 
defadan fazla 'konuşabilir. Bu konuşmalar yapıldık
tan sonra görüşmelerin devam etmesine dair önerge 
veriknemişse, Başkan görüşmelerin tamamhndığını 
bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge, veril
miş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla 
kabul edilmiş ise, 1 'inci fıkra gereğince siyasi parti 
•gruplarına ve mi'lıliötıyeklil'eırine ikinci defa ifconuşma 
hakkı doğar. 

IBA'ŞKAN — Sayın Palaöğlu, 'buyurunuz efen 
dim. 

'MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Sıva*) — 
Konuşmayacağımı eflenldûm. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Şahsı adına Sayın ihsan Tombuş, buyurunuz 

efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu madde üzerinde söz almak ni
yetinde değildim. Ancak, hiraz evvel Sayın Komis
yon Başkanının şikâyet ettiği gi'bi, kendisine dahi ve
rilmeyen önergeler bize hiç verilmemektedir. Bir 
maddede bir aykırı düşüncemiz olmadığı için söz al
mamış oîıuıyfoıruz. MadkJe okunup bitltülkiten sonra, ba-
'kııyoıruz, Ikarşıımızıa sürpriz ötoengıeter- çılkııyoır. Bu öner-
geiüerdbn 'bazıltantnıın aleyhinde buHunffnalk imkânı da 
yok. «'Komisyon önergeye katılıyor mu, katılmı
yor mu?» diye sorulup, komisyon, «katılmıyoruz» 
dediği andan itibaren, sadece önerge sahibinin izah 
hakkı var. Yani, önergenin lehinde konuşuluyor, 
aleyhinde konuşulmuyor, önergeden de haberimiz 
olmadığı için, madde üzerinde de konuşma imkânı
mız olmuyor. O halde, bizim, bugünkü içtüzük hü
kümleri karşısında hiçbir fonksiyonumuz, fikir belirt
me imkânımız mevcut değil. Bu bakımdan, bunu te
barüz ettirmek içki söz aldım. 

Bu maddeden eski içtüzüğümüze göre önemli de
ğişiklikler var. Bir 'bakıma Dahilî Nizamnameye 
dönülmüştür; grupların dışında 6 kişiye söz hakkı 
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verilmiştir. Mevcut 'İçtüzüğümüzde ise 2 kişi konu
şabilmektedir. Ancak, Dahilî Nizamnameden bir 
farkı vardır: Orada eğer kifayet önergesi (yeterlik 
önergesi)) verilmem işse, konuşmalara devam edilir, 
6 kişi de olsa 20 kişi de olsa devam edilir. «Kifa
yet önergesi, yani yeterlik önergesi, ancak 6 kişi 
(konuştuktan sonra verilebilir» deniyor. Şimdi bu
rada tersine çevrilmiş; 6 kişi konuştuktan sonra iş 
•bitiyor; ancak devam edilmesi istenirse önerge ve
riliyor. O önerge kalbull ödliHÜrise, aynı miktar konuş
malar, aynı müddetlerle tekrarlanıyor. 

Şimdi, konuşmacı adetlerine bakalım: 6 kişi 'ko
nuşacak, hükümet konuşabilecek, komisyon konuşa
bilecek. Birer defa konuşsalar 8 ediyor. Bugün 4 
grubumuz var. Buna göre 12 kişinin konuşma hak
iki var. Grup adedli fazflialaşıraa, konuışimaeı say» daha 
da fazla oTacakltır. Ülslüeflilk hepfsl.inıdeın somra klonniıstyon 
veya hiülklülırve/t kıomuşlfcuğu talkd'iıride son söz halkkı da 
raülılldtivelkiljın'iın oHdulğuna göre, oöiüç kişi komuışacakltıır. 
Bu dMukça kalabalık bir rakam/dır, bülylülk bir rakamı
dır, yani her madlded© oınüç kişl'y'i ikionuşlfcuırdağuımuz 
zaman; burada netice almamız mümkün değildir. Şu
nu ifade etmek isterim1: Ben bu miktara esasında 
muhalif değilim. Ancak, buradaki 'bu konuşma ade-
ıditıİm bu kadar olmasıının karşuısı'nda 84 ülncü mad
dede değişiklik yapmamız lazım gelir - ki, ben bir 
önerge verdim - daha evvel de bazı fırsatlardan is
tifade ederek fikrimi 'belirtmiştim. Şimdi, bir madde 
geliyor, hiçbir değişiklik önergesi yok, 'bir ilave is-
lüenmdyicc, madldenin redldi i'sIüenmiyoT, değişlrifilme'si 
istenmiyor, hiçbir şey istenmiyor, yani madde üzerin
de herkes müttefik. Şimdi düşünün arkadaşlar, her
kesin müttefik olduğu bu madde üzerinde onüç ki
şiyi konuşturacağız ve sonu ne olacak; madde, «ka
bul edenler, etmeyenler» diye oya sunulacak ve mad
de 'kabul edilecektir, çünkü itiraz yok... 

CAHİT TUTUM ı(Balıkesk) — Niye konuşsun?... 
Zorla konuşmaz ki... 

lÜHİSAıN TOMBUŞ (Devamla) — Hayur, hak var, 
konuşma ıhakkı var. Ben derim ki, 84 üncü madde 
ile ilgili teklifimde; herhangi itiraz olmayan, değişik
lik önergesi verilmeyen maddeler üzerinde konuşma 
olmadan madde okunsun ve oya sunulsun. 84 üncü 
maadde ile bunu birleştirerek, bir neticeye, bir sis
teme vardığınız takdirde, buradaki miktarlara itira
zım yok. Ancak, 84 üncü maddedeki benim bu tek
lifim kabul edilmez de, itiraz olsun olmasın, her 
maddede bu kadar milletvekili konuşacaksa, o zaman 
işin içinden çıkmamız mümkün değil. Benim istir
hamım, eğer bu madde böyle kalacaksa... 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Buraya ko
nuşmak için geldik. Konuşmaktan niye korkuyorsu
nuz?.. Kürsüyü oraya niye koymuşlar.?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yok, beyefendi 
buraya konuşmak için gelmedik o yanlış anlayış. 

BAŞKAN — Lütfen efen'dim... 

İHSAN TOMBUŞ (TJevamla) — Yanlış anlama
yalım. Buraya konuşmak için gelmedik, iş yapmak 
için geldik; birinci işimiz o. Kanun yapacağız biz; 
'konuşmayacağız. Kahve köşelerine gidelim, konuşa
lım. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Kanunu, ko
nuşarak yapacağız. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Seçmene selam 
da göndermeyeceğiz. Bir defa bu yanlış zihniyeti or
tadan kaldırmak lazım. Avrupa'da birçok devletler
de şu Sistem var: Komisyondan çıkıp, dağıtılan ra
porlara muayyen müddet içinde itiraz vuku bul
mazsa, genel kurula gelmeden evvel kanunlaşıyor; ko
nuşmayı bu kadar kısıtlamış. Konuşmak marifet de
ğil, esaslı konuşmak marifet, az konuşmak marifet. 

Şimdi müsaade ederseniz 

İSMET TURHANGİL (Manisa) —• Demokratik 
mi? 

BAŞTAN — Lütfen efendim... 
İHSAN TOMBUŞ '(Devamla) — Demokratiktir 

efendim, AvrupaViaki 'demokratik memleketlerin hiç
birinde, bizim şu Genel Kurulda konuştuğumuz ka
dar konuşma yapılmaz; bu, budur. 

Konuşmayacak mıyız, fikirlerimizi söyleyemeye
cek miyiz? Elbette söyleyeceğiz; buna itirazım yok, 
buna ıtiiraz etmiyorum, hatta şu maddeye itiraz etmi
yorum ben, dikkat ederseniz başta söyledim, 6 kişi 
konuşsun; ama hiçbir itiraza uğramamış bir madde 
üzerinde bu kadar kimsenin konuşmasını ve netice
yi 'değiştirmeyecek konuşmaların fuzulıiliğine ve Mec
lisin zamanını alacağına kani olduğum için... 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İnancın yok 
o halde senin milletvekiline. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Efendim, ne de
diniz? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Demokrasiye 
inancın yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.... 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Efendim, ben 

yirmi senedir bu kürsüden konuşuyorum. Demokra
siye inancım olmasa, şimdi burada olmazdım. 

— 2W — 
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BAŞKAN — Sayın Tombuş, siz devam edin efen- I 
dim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Demokrasi de
mek, 'her aklına gelen çıksın, paldır küldür konuşsun 
demek değildir; demokrasi, muayyen polemikler yap
mak, mütemadiyen laf salatası üretmek de değildir. 
Demokrasi demek, konuşmanın bir işe yaraması, bir 
neticeye varmaık için yapılması demektir. 

Şimdi müsaade ederseniz, demokrasi mefhumu ve 
'konuşma mefhumu üzerindeki bazı şeylerde anlaş
mamız gerekir; sadece konuşmak, 'bir mana ifade 
etmez. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Ben bu mad
deye itiraz etmiyorum; ama 84 üncü maddenin de 
bu şekilde 'kabul edilmesi şartıyla; ama bunu kabul 
edersiniz, onu etmeyebilirsiniz, onda elimden gelen 
bir şey ydk. Sadece Genel Kurulu bu hususta ikaz 
etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
CAHİT TUTUM (Baldeesir) — Grup adına... 
BAŞKAN — Efendim bir dakika... Bir arkada

şımız daha var, Sayın Eryurt'a söz vereceğim, 2 ki
şiye söz verebilirim ancak. 

CAHİT TUTUM ı(Balılkesir) — Grup adına lüt
feder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz üzerimizde bir 
vebal taşıyoruz. Yeni bir tüzük hazırlıyoruz. Nasıl 
eski tüzükle bugüne kadar gelmişiz ve bu Tüzük, | 
meclislerde uygulana gelmişse, bizim yapacağımız 
tüzük de bugün uygulanacağı gibi, bundan sonra ge-
lece'k meclisler tarafından da uygulanacaktır. Bu ne
denle nevi şahısına münhasır denilen bir sistem içe
ririnde yürütülmesi lazım. Bu müzakerelerin bdldiği-
rniiz klasik anlayrş içerisinde, bir 'kanun teklif veya 
tasarısı gibi müzakere edilmesi aslında hatalı. Bunu 
tescil etmek mecburiyetimi duyuyorum. I 

Muhterem arkadaşlar, şu var : Eğer elinizdeki 
Tüzük yeterli olsaydı, yeni bir tüzük hazırlamaz-
dık. Yeni bir tüzük hazırlarken eski tüzüğün muay
yen maddeleri içerisinde kısılıyor, kapalı kalıyoruz 
ve onu aşamıyoruz. Arkadaşım söz istediği zaman, 
diyorum ki : 2 ktişft istemiş, sana söz veremem. Bu
rada sayın arkadaşımız İhsan Tombuş tecrübesini 
konuşturuyor, diyor ki : «Bir önerge geliyor; önerge 
sahibi çıkıyor, mulhtî bir konuşma yapıyor, bu me
sele derinliğine düşünülmeden oylanıyor ve önerge | 

I kabul ediliyor. Halbuki o önergenin za'if tarafı var; 
I o önerge üzerinde konuşma hakkına sahip değiliz.» 
I Buraya lütfen dikkat buyurunuz. Yani, mesele : 

Ben yaptım oldu... Geçiririz 70, 71, 72... bu biter; 
ondan sonra, bunun sıkıntısını uygulamada hepimiz 
çekeriz. Lütfen, gruplar arasında bu meseleyi daha 
iyi çalışır halde bir esasa bağlayın ve yaptığımız 

I iş hakikaten işe yarar hale gelsin. 
Buyurun Sayın Eryurt. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; genel olarak ben de 
fikirlerimi bir iki kelimeyle sizlere arz etmek istiyo
rum. 

Bu İçtüzüğün müzakeresine başladığımız günden 
beri bu kürsüye ne kadar çıkmışsak -zaten muayyen 
arkadaşlar çık'ıyor ve alakadar olanlar da belli- be
nim hepsinde ricam şu olmuştur : Bu İçtüzük, Tür
kiye Büyük Millet IMeclıisinin bir eseri olacaktır; 
Türkiye Büyük Millet Meclisini bağlayıcı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin müzakerelerini esasa bağ-, 
layan bir tüzük olacaktır. O itibarla, arkadaşlarım 
lüzumsuz yere birbirlerine hiç sataşmasınlar, birbir
lerini kırıcı hareketlerde bulunmasınlar ve sinirleri
mizi de bozmadan, bunu tatlılık içerisinde, elbirliğiy
le ve kafa yapımızı da birbirine birleştirerek bu me
seleyi halledelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu İçtüzük bir eser olacak
tır. Bu eser de, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 
17 nci Döneminin bir eseri olacaktır. 

Bakınız, zamanında bir İçtüzük hazırlanmış ve 
1923 senesinde başlanıp, cumhuriyetin ilanından son
ra ancak 1937 senesinde, yani 14 yıl sonra bir İçtü-
zük yapılabilmiş; ikincisine de 196l'den sonra baş
lanmış ve yine 13 - 14 ısene geçtikten sonra 1974te 
çikarılabilmiştir. Şimdi ise, 1983'ten 1987'ye kadar-
ki 4 sene içerisinde bir içtüzüğü mükemmel şekilde 
yaparsak, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eseri, 
hepimizin iftihar vesilesi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu maruzatımdan sonra, de
min arkadaşlarımın da temas ettiği hususlarla ala
kalı olarak görüşlerimi ifade ötmek istiyorum. 

j Şimdi, elbette ki, eskiden -Sayın Başkanvekilimizin 
de demin ifade buyurdukları gibi- iki arkadaşa söz 
verme konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 
milletvekili arkadaşlarımızı rahatsız ve tedirgin edi
yordu; «Konuşma imkânı bulamıyor, fikirlerimizi in-

j fcikal ettiremiyoruz» diyorlardı. Haklıydılar; biz de 
bunun sıkıntısını çekiyorduk; bazı mevzular da, ge-

I nlişliğine ve derinliğine müzakere edilemiyor, tam 
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nüfuz edilemeden gelip geçiyordu, bunun sıkıntıları 
da bilahara çıikıyordu. 

Şimdi, 6 arkadaşa söz verdiğimiz takdirde, bun
lar 'birer konuşma yapacaklardır, süreleri ya 10 da-
dikadır ve 5 dakikadır; gruplar için de ya 20 daki
kadır ya 10 dakikadır denebilirse denilecektir, bile-
mıiyorum... 

Şimdi, burada «Her siyasî parti grubu ve 6 mil
letvekili 'birer konuşma yapacaktır» hükmünü getiri
yoruz. «Komisyon ve hükümet, birer defadan fazla 
da konuşabilir» diyoruz. O, bu 'işlin birinci fıkra 
içinde tayin edilen şeklidir. 

•En 'sonuna geliyoruz : Zaten, konuşmalarında, 
«görüşmelerin devamına dair önerge verilmemlşse, j 
başkan, görüşmelerin tamamlandığını bildirir» deyip 
orada bitiyor; ama görüşmelerin devam etmesine 
dair önerge verilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun 
işaret oyuyla kabul edilmişse ne olacak? Yine İçtü
zük diyor k'i : «Siyasî parti gruplarına, milletvekil
lerine, birer defa daha konuşma hakkı doğar.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yukarıda hükümete, 
'komisyona bu hakkı veriyoruz, milletvekillerine ve
riyoruz, gruplara veriyoruz; aşağıya geliyoruz, sade
ce gruplarla, milletvekillerine veriyoruz. İkindi defa 
bir müzakere kapısı açıldığına göre, önerge kabul 
edilip de müzakere devam ettiğine göre, hükümetin 
ve komisyonun da ikinci defa bir cevap verme hakkı 
doğması iktiza öder. Ben, bu noktadan da bir öner
ge takdim ettim; tabiî, tasviplerinize mazhar olursa 
memnun olurum. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, grup adına buyurun. 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın İhsan 
Tombuş arkadaşımın İçtüzük-konusunda hem tec
rübesi olduğunu düşünüyorum, hem de yapıcı bir ta- ı 
vır içinde olduğunu her zaman özel konuşmaları
mızda da anlamış bulunduğumdan, buradaki konuş
malarını gerçekten biraz garipsedim. Çünkü, hepi
mizin de kabul ettiği gibi, bugün sizler hükümet
siniz, yarın başkaları hükümet olacaktır. Binaena
leyh, «Biz burada söz değil, iş üretelim, iş yapalım, j 
kanun çıkaralım» deniyor. Zalten Meclisin asıl fonk
siyonu budur, hatta fonksiyonlarından başlıeasıdır. j 
Bineanaleyh, hiç kimsenin -eğer bir parti grubunun • 
kötü niyeti yoksa- durup dururken buradan gecenin 
geç saatinde seçmene selam olsun dıiye konuşması 
mümkün değildir. Hatta, televizyon dünkü Meclis 

görüşmelerini gece 24.301da verdi. Yani burada Seç
mene selam falan düşünülmesi de mümkün değildir. 
Çünkü burada bir şeyi savunmak için, evvela anla
mak lazım. İkincisi de, herhalde bu kurulun karşı
sında, eğer başka bir niyet yoksa, bir obstrükslyon 
düşünü'lmemişse gereksiz konuşma yapılmaz; mutla
ka bir açıklama yapılacaktır. Onun için, demin grup
ları, komisyonu da saydılar, bunların hepsini üst 
üste koydular «13» dediler ve de şu kanaate vardı
lar ki : Bu rakam fazla. 

Değerli arkadaşlarım, neye göre fazla? Eğer bir 
madde üzerinde gerçekten açıklama yapmaya ihti
yaç varsa, burada konuşulacaktır; bunun başka çaresi 
yoktur. Yani, siz 400 milletvekilini burada tutun da 
hepsini, dinlemeye mecbur edemezsiniz. Bunların İçe
risinden li'kl ikisi (konuşuyor, öbürleri ıstırap içerisin
de bekliyor... Fikirleri var; sayın başkan diyor ki : 
«İki kişi konuşabilir.» Arkadaşlar, bu, görülmemiş
tir. Biz Kıbrıs'a bir seyahat yaptık, şunu gördük: 
Bütçe müzakerelerinde muhalefet 7,5 saat konuşmuş 
ve konuşmanın sınırı da yok, sözünü »bitirinceye ka
dar da konuşmacıya müsaade edilmiş. Şimdi, bizim 
kardeşimiz olan bir ülkede, bizden sonra anayasa 
yapan bir yerde, meclisi çalıştırmak, halkın ilgisini 
uyandırmak (için birtakım tedbirler düşünülüyor, biz 
yine -demin Sayın Başkanın da değindikleri gibi- hep 
klasik bir anlayışla, sınırlandırıcı bir tavırla konuya 
yaklaşıyoruz. Sanki hep kendimiz iktidarda kala-
cakmışız gibi- bunu da bu şekilde düşünelim diye 
söyledim- bir yola gitmemiz bence fevkalade yanlış
tır. Ayrıca, beraber dışarıda da bulunduk; dışardaki 
konuşmaları da gördük; 25 kişinin, 45 kişinin söz 
aldığını da gördük muhtelif konularda. O da bir 
meclistir... 

Şimdi, böyle olunca, eğer bunun bir suiistimali 
bahis mevzuu ise, bir madde üzerinde önerge verir 
arkadaşlar, 30 tane önerge yazıverlrsiriiz... O zaman 
da ne olur?... İşte, bunun yerine geçer. Onun için, 
buradaki sayıyı ben fazla bulmuyorum, bilakis eksik 
buluyorum. Yani, ismini yazdıran arkadaşlar burada 
söz alıp konuşabilmeli. Ta ki, belli bir şeye kadar ve 
ondan sonra o konunun görüşmesi tamamlanmalı
dır. Ben bu konuda önerge vermedim, ama sadece 
aıkadaşım çıktığı İçin bunun üzerinde duruyorum. 

'İkincisi : Tabiî, burada önemli 'bir husus var : 
Hükümetlin Iburada sınırsız bir konuşma hakkı var. 
Yani, hükümet ve komisyonun sınırsız bir konuşma 
hakkı var; onun üzerinde hiçbir şey söylemiyorsu
nuz... 
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sınırsız de
ğil, ilki defa konuşacak. 

PAŞA SARIOÖLU (Devamla) — Hayır, öyle 
demiyor, «İstediği zaman» diyor. 

«İstediği zaman» demek, her konuşana hükümet 
istediği zaman çıkıp cevap verecektir. Her konu po
litik değildir; ama 'hükümete de bir sınır tanımak 
lazımdır. Madem milletvekillerine bir sınır tanıyor
sunuz, hükümete de tanımak lazımdır.. Siz de bunu 
kabul ediyorsunuz. 

Tabiî, bir de şu mantığı kabul etmemiz lazım: 
Arkadaşım da dışarıda bulundu... Yani, bu tahdit 
edici ölçüler -»ben diğer milletvekilleriyle de dışarı 
gidip geldiğim zaman konuştum- onlarda yok. İçtü
züklerim" de aldım, beraber de bakarız... Birçok par
lamentoda konuşma halkları verilmiş; milletvekilleri 
bunları rahatça kullanabiliyorlar. Her milletvekili, 
her zaman kürsüye çıkmak için o kadar hevesli de 
değil. Onun için, ben buradaki şeyi, aslında başka 
şekilde düşünüyordum. Yani, lismi yazılı olanlar ko
nuşsun; konuşmalar bittikten sonra, başkan, eğer 
konu üzerinde önerge yoksa, turun bittiğini belirte
rek, konuşmalara rtihayet verebilir. Meseleyi bu şe
kilde ele almak da mümkün. 

O itibarla, benim görüşüm, burada hükümetin 
bu «sınırsız» konuşma süresini bir defa sınırlı hale 
getirmek lazımdır. Bunu komisyona teklif ediyorum 
ve kabul edeceklerse, önergeyi hemen yazıp vere
yim; ama buradaki 6 sınırını da ben az bile bulu
yorum; çok değil. 400 milletvekili (içerisinde arkadaş
larımın her konuda gelip de burada konuşacağını 
düşünmüyorum; ama gerekli olduğu hallerde 10 ta
ne de konuşmalıdır. Öyle midir Sayın Tombuş? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Siz olmadığınız 
zaman da hep konuşuyorlardı. Yürürlük maddesi 
üzerinde dahi konuşanlar olurdu. '(SHP sıralarından 
«İstisnalar kaideyi bozmaz» sesleri) 

PAŞA SARIOÖLU (Devamla) — Efendim, özel 
halleri burada genel kural gibi gösterirsek o zaman, 
bu teklifin her maddesini böyle tersten alırsanız, hep
sini sınırlandıralım, hiç bunun dışına çıkılmasın! Be
nim görüşüm bu. 

Arkadaşımın buradaki savunmasını zayıf buldum, 
gerekçesini de zayıf buldum; kusura bakmasın, man
tığını da zayıf buldum. Konuşan bir meclisten zarar 
gelmez arkadaşlar. Yeter ki, milletvekili, «Benim ona 
bir parça katkım olsun» diyebilsin, bu Meclisin içe
risinde. Yoksa, kürsüye çıkıp üç 'beş laf etmesi ve 

bu konuşmaların radyo ve televizyonda geç saatler
de yayınlanması, onun için bir fayda temin etmez 
ama biz konuşturalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; sırası 

ile okutuyorum : • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifinin, 74 üncü maddesinin birinci 
fıkrasındaki «Altı üyenin» ibaresinin, «Üç üyenin» 
şeMliode dteğ'şjtiirilmes'i'nıi arz ve tteklif ederiz. 

Gerekçe : Yapılan değişiklik, işlerin uzamasına 
ve çalışma temposunun yavaşlamasına neden olaca
ğı kuşkusuz, bir durumun düzeltilmesine matuftur. 
Üç üyenin kendileri adına konuşması yeterlidir. Bu 
^konudaki uygulamalarda da, herhangi bir sıkıntı hâ
sıl olmamıştır. Esasen, halen yürürlükte olan İçtü
zükte «iki» olan kişisel görüşme «üç»e çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Turgut Kunter 
Rize 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : ' 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan, Tüzüğün 76 ncı maddesinin, 
aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Tüzükte başkaca bir hüküm ykosa, her siyasî 
parti grubu ve altı milletvekili birer; komisyon ve 
hükümet birden fazla konuşabilir. 

' Bu konuşmalardan sonra, görüşmelerin devamına 
dair önerge verilmişse, Başkan, görüşmelerin tamam
landığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge veril
miş ve bu önerge Genel Kurulun işaret oyuyla kabul 
edilmiş ise, siyasî parti gruplarına, milletvekillerine, 
komisyon ve hükümete birer defa daha konuşma 
ıhâkkı doğar.» 

Sabahattin Eryurt Fenni lsl'imyeli 
Erzurum Balıkesir 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Sabahattin Araş 
Erzurum 
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BAŞKAN — 'önergeleri aykırılık sırasına' göre 
tekrar okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka
daşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan tüzüğün 74 üncü maddesinin 
aşağıda yazılı şeMlde değiştirilmesini arz ederiz. 

Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her siyasî 
parti grubu ve 6 milletvekilli 'birer, komisyon- ve hü
kümet birden fazla konuşabilir. 

Bu konuşmalardan sonra, görüşmelerin devamına 
dair önerge verilmemişse, Başkan, görüşmelerin ta
mamlandığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge veril
miş ve bu önerge Genel Kurulun işaret oyu ile kaıbul 
edilmiş ise, siyasî parti gruplarına, milletvekillerine, 
komisyon ve hükümete birer defa daha konuşma 
ha'fckı doğar. 

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

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Sebebine gelince : Daha evvelce 6 üyenin 3'e 
indirilmesi hakkında bir önerge daha var... 

BAŞKAN — Onu sonra tekrar okutacağım efen
dim; siz buna katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Fikir olarak söylü
yorum; bu önerge bize daha uygun geliyor, yani 
ikinci önerge. Bu 6 üyenin kalmasını sakıncalı görü
yoruz bir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, o ikinci önerge. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «ikindi önergeyi 

uygun buluyoruz» diyor, ihsası reyde bulunuyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, sakıncalı 
görüyoruz, bir. 

BAŞKAN — Efendim, o önergeyi sonra oylata
cağım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gayet tabiî. 
BAŞKAN — Şimdi, onu niye konuşuyorsunuz? 

Bu önergeyi soruyorum beyefendi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır... Diyor 
ki : «Daha sonra okutacağınız önerge bize daha uy
gun geliyor» diyor. Komisyon fiaşlkanı böyle ifade 
edemez; böyle usul yoktur. 

BAŞKAN — Yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Beyefendi... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş

kanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, buyurun. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bu öner

geyi kabul ettiğimiz takdirde, öbür önergeyi artık iş
leme koyamazsınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İşte onu arz etmek 
istiyorum efendim. Bu önerge kabul edildiği takdir
de o önerge işleme konamaz; onun için... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz mesele 
şu : Bu önergede bazı lafzî değişiklikler var. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Lafzî de
ğişikliklere itirazımız yok efendim. 

BAŞKAN — Bininci önergeyi oyladıktan sonra, 
ikinci önerge ile -3'e indirmeyi- oyladığınızda kabul 
edilemez diye bir şart yok; onu indirebilirsiniz; zaten 
«6», mevcut metinde de var; bunu kabul ötmek de
mek, 6Vı kabul etmek demek değil; bu kendine göre 
bir tefsir yapıyor. Talbiî, önerge sahibi şimdi söz is
teyecek, kendileri bunu burada ifade edecekler. O 
bakımdan, bu önergeye komisyon katılmıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi efendim, bu 
önergeye 'katılmayışımızın sebebini arz ediyorum : 
Bu önergede 6 üyenin konuşması kabul edildiği tak
dirde, ikinci önerge oya konulamaz ve arkadaşlar oy 
veremez. Şimdi, bu burada kabul ediliyor bir. 

İkincisi : Son fıkrada bir değişiklik yapıyor ve 
diyor ki : «Hükümet ve gruplar bir defa daha ko
nuşabilirler.» Halbuki, bu, husus fıkrada var zaten. 
Ne diyor : Önerge 'kabul edilmiş ise, birinci fıkra 
gereğince siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine 
ikinci defa söz verilir» Binaenaleyh, zaten orada hü
kümete ve Milletvekillerine söz verileceği hükmü var, 
hepsi var. Gramer meselesi... Arkadaşımızın o şekil
de bırakması uygun. Biz, bu şekilde gramere uygun 
görmüşüz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi biz, 
önergeleri önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık 
sırasına göre okutuyoruz. Niçin «bütün önergeleri 
dkütuyoruz; bu önergeler hakkında muhterem arka
daşlar fikir edinsin diye okutuyoruz. Eğer, arkadaş
larımız birinci, ikinci, üçüncü önergelerden herhangi 
birisini tasvip ediyorlarsa o doğrultuda oylarını kul
lanabilirler. Yani, bu, birinci önerge oylatıhp, kabul 
veya reddedildikten sonra, ikinci önergenin görüşül
meyeceği anlamına gelmez; ikinci önerge üzerinde 
de müzakerelerimize devam edeceğiz. 

O bakımdan sayın komisyon katılmıyor. 
önerge sahibi Sayın Eryurt, söz istiyor musunuz? 
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SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Evet ] 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; maddenin heyeti umu-
miyesi üzerindeki konuşmamda fikirlerimi arz etmiş
tim; fakat Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımın ko
nuşmasından sonra bazı açıklamalarda bulunmak mec
buriyetinde kalıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Baş- 1 
kanımız, burada okunan önergelere ya katılır ya da 
katılmaz; «Ben bu önergeye katılıyorum yahut katıl- I 
mıyorum» diyeceklerdir; önerge oylanacak ve Sayın I 
Başkanvekilimizin ifade ettikleri gibi, ikinci önerge 
ondan sonra tekrar arz edilecektir. Yoksa, birinci 
önerge kabul edildi, diğerleri keenlemyekün addedilir 
diye bir kaidemiz yok, bu bir. \ 

ikincisi, Sayın Komisyon Başkanımız «İkinci öner- I 
ge bize daha cazip geliyor» diyor, «ikinci önergeye I 
katılıyorum» demektir bu. I 

Arz edilmeyen bir önerge hakkında Sayın Komis
yon Başkanı nasıl beyanda bulunuyor, anlamıyorum! I 
Sayın Komisyon Başkanım, ikinci önergenin sanki I 
kabul edileceği gibi yahut kabule mecburmuş gibi I 
bir ifadede bulunuyor. Böyle şey olmaz değerli arka- I 
daşlarım. Çok rica ederim, usullere biz riayet ede- I 
lim. 

Bir de, biraz evvel okudular; ama yanlış ifade I 
ettiler. İçtüzüğün bu maddesi, «Siyasî parti gruplarına, I 
milletvekillerine söz bir defa daha verilir» hükmünü I 
haizdir. Benim önerim de, komisyon ve hükümete de, I 
bunlara paralel olarak birer cevap verme hakkı do- I 
ğurmayı amirdir. Bunlar yoktur İçtüzükte; Sayın Ko- I 
misyon Başkanım, «var» diyor. Nerede? Benim tek- I 
lifimde var, burada yok. ' I 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Münec
cim, müneccim!.. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hükümet her zaman I 
için söz alır efendim. I 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Burada 
da yanılıyorlar zannediyorum. I 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, her şeyi esasında mü- I 
zakere ederken - biraz evvel de ifade ettim - biraz I 
daha salim olalım, dikkatli olalım ve biraz da tolerans- I 
lı olalım. İlla benim dediğim dediktir diye bir şeyin I 
peşine düşmek biraz abes oluyor. O itibarla, benim I 
istirhamım, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 6 millet- I 
vekiline konuşma hakkı verirseniz, arkadaşlarım ko- I 
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nuşur, deşarj olur. Bu sayıyı 4'e de indirebilirsiniz; 
ama arkadaşlarım bir teklif yapmışlar, «3» demişler. 
Zaten «2» vardı; «3» olmuş; ama şimdi diyeceksiniz 
ki, «Bugün Mecliste 4 tane grup var. Niye 4 değil?» 
Yumurta saymıyoruz ki, beyefendiler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kendi önergeniz 
üzerinde konuşun. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — O iti
barla, bunu ya komisyon geri alsın; bunları yeniden 
iyice müzakere etsin, toparlasın, getirsin veyahut da 
önergelirimiz bu şekilde oya konulur; kabul edilirse 
edilir, edilmezse edilmez. Yoksa, bir önerge müzakere 
edilmeden «ikinci önergeyi kabul edelim» şeklinde ifa
dede bulunulmaz. 

Saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Eryurt. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

• Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arkadaş
larının önergesi: 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifinin 74 üncü maddesinin birinci fıkra
sındaki «6 üyenin» ibaresinin, «3 üyenin» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aleyhinde söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim; fakat katılma imkânımız olmadığı için «katılıyo
ruz» diyemiyoruz. (Gürültüler) 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Böyle 
söz olur mu? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle şey olmaz, 
bu olmaz. 

BAŞKAN — Beyler, bu şekilde müzakere böyle 
olur, bu tarzda müzakere böyle olur. Bu, gruplara 
düşen görevdir; gruplar bu görevini yapmalıdır. 

Aslında komisyon, karar vermeye yetkisi olmu
yorsa, niye oturur? Bunlar şimdi birbirine karışık işler; 
girmiyorum o işlerin içine. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, neyin usulü hak
kında? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Müsaade ederseniz buradan arz edeyim, kısadır çünkü. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, birinci önergede konuşmacı sayısının 6 ol
duğu Genel Kurulun tasvibine iktiran etmiştir. Bina
enaleyh, ona mugayir o sayının dışında 3 kişiyi ön
gören yeni bir önergenin oya sunulması içtüzüğümüze 
aykırıdır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu).- Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında mı? 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — önergeyi ve

ren kişi olarak, önerge hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Komisyon 

katılmadığı için efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Buyurun efendim. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 74 
üncü madde üzerinde benden önce söz alan arkadaş
larımız görüşlerini açıkladılar. 

Daha önceki İçtüzüğümüzün bu konuyla ilgili 
maddesini tetkik buyurduğumuzda, orada 2 millet
vekilinin konuşma hakkı olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Bu defa tasarıda, yani yeni gelen İçtüzük ta
sarısında ise, bu konuşmacı adedi 6'ya çıkarılmıştır. 

Biraz önce verilen ve kabul buyurulan önergede, 
bu tasarıda yer alan 6 kişinin söz hakkı hiçbir suretle 
değiştirilmemiş, onun hakkında bir değişiklik öner
gesi verilmemiştir. Değişiklik önergesi, grupların, mil-
letveikllerinin söz hakkının dışında "kinci kez hükü
mete de söz hakkı verilmesine ilişkin bir önerge idi. 
Kabul buyurduğunuz bu önergede kaç kişinin konu
şacağı hakkında bir teklif getirmiş değildir. O eski. 
Daha önceki gelen şekliyle komisyonun getirdiği, 6 
kişi şeklindeydi. Binaenaleyh, bizim verdiğimiz öner
genin yeniden müzakere edilmesi, oylanmasında her
hangi bir usulî sakınca yoktur. 

Muhterem-arkadaşlarım, Meclis müzakerelerini üç 
yıldan bu yana birlikte takip ettik. Bir madde hakkın
da gruplar görüşlerini arz ediyor, hükümet görüşle
rini arz ediyor, komisyon görüşlerini arz ediyor; iki 
milletvekili arkadaşımız da söz alarak görüşlerini 

i açıklıyor; bunun yüce Meclise yeterli olmadığını biz 
I de gördük, 2 milletvekili dışında daha fazla sayıda 
I milletvekiline de görüşme hakkı verilmesine taraftarız; 
I ancak, tasarıda geldiği biçimde bunu 6 kişi olarak 
I kabul edersek, ileride büyük bir sıkıntıyla karşı karşı-
I ya kalırız, yüce Meclis işleri sürüncemede bırakır ve 
I işleri yürütme imkânını bulamayız. 

I ISA VARDAL (Zonguldak) — Nereden biliyor-
I sun? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Beye-
I fendi lütfen... 
I Her maddede 6 kişi konuşacak diye bir şart geti-
I rirsek - ki, biz, konuşmaya nedense çok hevesliyiz bu 
I kürsüden; mutlak suretle gerekli veya gereksiz, mad-
I de ile hiç ilgisi olmadığı halde söz alıp uzun süre ko-
I nuşan arkadaşlarımızı gördük - bu durum Meclisi çalı-
I şamaz bir duruma sürükleyebilir; benim endişem bu. 

I Bu bakımdan, şahsı adına yapılacak konuşma sa-
I yısının 3'e indirilmesinde yarar görüyorum, yararlı 
I mütalaa ediyorum ve siz sayın üyelerin de, bu konu-
I da bize katılmanızı önemle istirham ediyorum. 
I Hepinize saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, aley-
I hinde konuşmak istiyorum. 
I BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade ediniz. 
I Efendim, Sayın Topkaya'nın bu konuda usul hak-
I kında konuşmak istediğini zannettim, oysa önergede 
I imzası bulunan kişi olarak önergenin açıklanması hu-
I susunda konuştular. 
I Burada Sayın Bozkurt'un ifade ettiği bir husus var. 
I Efendim, «Bundan evvel oylanan önerge ile 6 kişiyi 
I tescil etmiş oluyor Genel Kurul» diyor. 
I Efendim, daha önce görüştüğümüz 71 inci madde-
I de, aynı şekilde başka önergeler vardı; ama bir öner-
I gede 71 inci maddedeki 10 dakikalık konuşma süresi-
I ni 5 dakikaya indiriyordu ve o önergeyi sonra okut-
I mak suretiyle pekâlâ oyladık. 

I O bakımdan, bu önergenin işleme tabi tutulma-
I ması diye bir mesele mevzuubahis olamaz; çünkü, bi-
I raz önceki önergedeki «6» rakamı aynı şekilde metin-
I de vardır; yani komisyonun getirdiği maddede vardır. 
I öyleyse, orada bir değişiklik olmamıştır ve maddeyi 
I oylatmadığımız için önergeleri oylatmaya devam edi-
1 yoruz. Bu bakımdan, daha önceki önerge oylandı di-
I ye, bu önergeyi oylatmamazlık hali mevzuubahis de

ğildir. 
I Şimdi bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
1 edenler... 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Arz etmeden evvel , 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin sözü efendim? Nasıl konu
şursunuz efendim, önerge üzerinde konuşulur mu? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tabiî, içtüzüğe göre 
konuşma imkânı yok; ama konuşuldu lehinde? 

BAŞKAN — Kim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhinde de ben 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok efendim, önerge sahibi olarak 

konuştu efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — önergeyi savundu; 

ama... 
BAŞKAN '— önerge sahibi efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — önergeyi savundu, 

onun için... 
BAŞKAN — Gayet tabiî. 
Efendim kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efen

dim önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergelerle birlikte oyları

nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kanunların Yapılması 

Kanun tasarı ve teklifleri I 
MADDE 75. — Hükümetçe hazırlanan kanun ta

sarıları bütün bakanlarca imzalanmış olarak; millet
vekillerince verilen kanun teklifleri de bir veya daha 
çok imzalı olarak, gerekçeleri ile birlikte Meclis Baş
kanlığına sunulur. 

Gerekçede tasarı veya teklifin tümü ve maddeleri 
hakkında yeterli bilgiler, kaldırılması, değiştirilmesi ve
ya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve ne
den kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli 
görüldüğünün açıkça belirtilmesi lazımdır. 1 

Başkan veya komisyonlar, şartlarına uymayan ta
sarı. ve teklifleri, sahiplerine tamamlatmaya yetkili
dirler. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Sayın İhsan Tombuş. I 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Sayın ihsan Tombuş, buyurunuz. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu maddede iki husus üzerinde du- I 
racağım: I 

Birincisi, ikinci fıkra gramer bakımından çok ha
talıdır, bunun düzeltilmesi için bir önergem var. Zan
nediyorum Komisyon Başkanının da bilgileri vardır. I 

, Bu gramer hatasının düzeltilmesi lazım. Bu bir gra
mer değişikliğidir, esasa müessir değildir. 

Benim üzerinde durmak istediğim mesele şudur, 
son fıkra. Bu son fıkranın münakaşasını geçen salı 
günü burada yaptık ve Meclis bir karar verdi; doğ
ru, yanlış; ben onu söylemeyeceğim. Yalmz, bizim 
mevcut İçtüzüğümüz der ki : «Komisyonlar, şartları
na uymayan tasarı ve teklifleri sahiplerine tamamlat
maya yetkilidirler.» Bu yetki tamamen komisyona ve
rilmiştir mevcut içtüzüğümüzde. 

Şimdi, yeni teklifte bu cümlenin başına, «başkan» 
ibaresi eklenmiştir. Şimdi, komisyonlar Genel Kurula 
niyabeten görev yaparlar. Bir eksiklik varsa, bu eksik
likleri tamamlatmaya Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
yani ona niyabeten görev yapan komisyonu yetkili kıl-

I mış bizim mevcut içtüzüğümüz; ama burada getirilen 
hükümde, başkana da yetki veriyoruz. Kanaatimce 
bu, oldukça tehlikeli bir kelime, «başkan» kelimesi. Bir 
defa, başkan, hangi başkan; Meclis Başkanı mı, ko
misyon başkanı mu o belli değil. Komisyon başkanı 
mı iade edecek? Yaptı bizim komisyon başkanımız, 
komisyona haber vermeden iade etti, böyie bir kelime 

I de bulunmadığı halde iade etti. Ya oöyle bir kelime 
koyarsak, hepsini iade ederse, yarın ne yapacağız? 
Bu bir. 

I ikincisi: Meclis Başkanı mı iade edecek? O da 
belli değil. Her halükârda, hangisi iade ederse etsin, 
tehlikeli bir husustur. 

Bir virgül eksik diye, bir imzanın şurası yanlış di
ye yahut da bir nokta eksik diye, bir kelime yanlış 
diye, bunu başkanlar devamlı olarak iadeye kalkar
larsa, tekliflerin komisyonlarda görüşülmesi uzun süre 
alabilir. İki defa havale ettiği zaman, - düşününüz ki, 
tatile gireceğimiz sırada böyle bir iade yapılsın- iki 

I defa yapılsın; bir daha o teklifin görüşülmesi müm-
I kün olmaz. Bu yetki sadece ve sadece komisyona in

hisar ettirilmeli kanaatindeyim. Bu yetkinin, başkan 
hangisi olursa olsun, ne komisyon başkanına ne de 
Meclis Başkanına verilmemesi kanaatindeyim. 

I Bu bakımdan, bu önergeme iltifat etmenizi istir
ham edeceğim. Bu, «başkan» kelimesini çıkarttım; ikin-

I ci fıkrada da gramer düzeltmesi yaptım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İhsan Tom
buş. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
I söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — İstiyorum isti

yorum, vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sinirlenmeyin. Veriyorum efendim, 

lütfen efendim, veriyorum. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bakmıyorsu

nuz bile. 
BAŞKAN — Ben sizi bakmadan da görürüm; siz 

benim kalbimdesiniz. 
Şimdi bu madde fevkalade mühim bir maddedir; 

bunun üzerinde kavgalar oldu burada. Onun için, 
arkadaşların dikkatini çekerim; lütfen... 

Grup adına buyurun Sayın Osman Bahadır. 
Sayın Bahadır süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben
den evvel bu madde üzerinde konuşma yapan Sayın 
ihsan Tombuş'un görüşüne aynen katıldığımızı ifade 
etmek üzere söz aldım. 

Bu ikinci fıkraya, «Başkan» kelimesi yeni getiril
miştir. Halbuki, komisyonlar, Genel Kurula niyabe
ten görev yaptıklarına göre, kanunları incelemek, nok
sanlarını tamamlatmak, komisyonlara ait bir keyfiyet
tir. Ayrıca, buradan anlaşıldığına göre, Meclis Baş
kanı kastedilmemektedir; Meclis Başkanının, şahsına 
ait, Genel Kurula niyabeten bir görev yapması müm
kün değildir. 

Bu açıdan, bu kelimenin, ikinci fıkranın başına 
eklenmiş olmasını uygun görmüyoruz. Bu hususta, 
biz de bir önergeyi Yüksek Başkanlığa takdim etmiş 
bulunuyoruz. Şayet tasviplerinize iktiran ederse, bu 
«Başkan» kelimesi metinden çıkarılmış olacaktır. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sıra Sayın Vardal'da. DSP Grubu adına Sayın 

Vardal, buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz 74 üncü maddenin tamamı eski İç
tüzükten alınmış; ancak, orada son fıkraya «başkan» 
kelimesi ilave edilmek suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

Şimdi, geçen gün Anayasanın geçici 4 üncü mad
desiyle ilgili bir sorun, burada büyük tartışmalara 
neden oldu. Komisyon Başkanımız, «komisyonlar» 
kelimesine rağmen, komisyondan herhangi bir karar 
almadan, sadece kendi vermiş olduğu bir kararı Mec-
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lis Başkanına uygulatmaya kalktı ve Meclis Başka
nımız bu görevin komisyonlarda olduğundan bahisle, 
bunda direndi ve sonunda konu Genel Kurula indi
rildi ve Genel Kurulda, maalesef, Tüzüğe aykırı ola
rak bir oylama yapılıp, komisyon başkanının görüşü 
doğrultusunda iş karara bağlandı. 

Şimdi, burada, «başkan» kelimesinin, hangi baş
kanı ifade ettiği belli olmuyor. Onun için, eğer Mec
lis Başkanı olarak düşünülüyorsa, bunun düzeltilme
sinde yarar vardır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız, Meclis Baş
kanına bu yetkinin verilmesinin doğru olmadığını ve 
Anayasaya aykırı olduğunu... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Anayasaya aykırı 
demedik. 

ISA VARDAL (Devamla) — Demediniz mi? Pe
ki, düzeltiyorum Sayın Tombuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İSA VARDAL (Devamla) — Şimdi, bugün halen 

tatbikatta, Meclis Başkanlığına verilen kanun tasarı 
ve tekliflerinde ufak tefek noksanlıklar olduğu zaman, 
Meclis Başkanlığı bunu, ilgililerine haber vermek su
retiyle düzelttiriyorlar zaten; özel olarak düzelttiri
yorlar ve bu konuda şimdiye kadar hiçbir şikâyet de 
olmadı. 

Eğer biz, kanun tasarı ve tekliflerinin bir an evvel 
komisyonlarda görüşülüp, karara bağlanmasını istiyor
sak, bu ufak tefek noksanlıkların Meclis Başkanlığın
da da tamamlanmasına, düzeltilmesine fırsat verme
mizde yarar var. Aksi takdirde, eğer bundan sonraki 
meclislerde komisyonlar, bugünkü komisyonlar doğ
rultusunda teşekkül edecekse, oluşacaksa, bence, Mec
lis Başkanına, komisyonlardan daha çok güven duy
mak lazım; çünkü Meclise niyabeten görev yapan bu 
gibi komisyonlarda, komisyon başkanlarımız, maale
sef yetkilerini kötüye kullanmakta, muhalefetten ge 
len kanun tekliflerini gündeme almamak suretiyle, ay 
larca bekletmektedirler. 

Onun için, bence, ufak tefek düzeltmeler konusun
da Meclis Başkanına yetki verilmesinde, işin çabuklaş
tırılması bakımından fayda vardır. O nedenle, bunun 
lehinde olduğumuzu ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Buyurun Sayın Tutum. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletve
kilinin yetkileri konusunda, Anayasa Komisyonu Baş
kanı ve genellikle birçok milletvekilleri, nedense tam 
anlamıyla bir vuzuha ermiş değiller. 
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kün mü? Bir de, «Şu şu şu hususların kaldırılması, 
değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin ne
ler olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya 
eklenmesi gerekli görüldüğünün açıkça belirtilmesi la
zımdır» diyor. «Efendim, açıkça belirtmemişsiniz, iade 
ediyorum sayın milletvekili» de diyebilir. Bunu, baş
kana tanıyorsunuz; yani Büyük Millet Meclisine niya-
beten iş gören komisyonda, uzun uzun müzakere edi
lip hükme bağlanacak bazı iddialar başkan tarafından 
takdir edilecek ve böylece arkadaşlar, bir kanun tek
lifi, istenirse, bu hükümle kesinlikle gündeme aldırıl
maz; kötü niyetli bir başkan, teklifi sürüncemede bı
rakır. 

«Neden?» derseniz değerli üyeler, eğer milletve
kilinin bir siyasî imtiyazı varsa, o serbestçe kanun tek
lifini verme hakkından doğmaktadır. Bakınız, Ana
yasanın 88 inci maddesinin birinci fıkrasında, «Kanun 
teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yet
kilidir.» der; hemen ikinci fıkrasında da, «Kanun ta
sarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülme usul ve esasları İçtüzükte düzenlenir» de
nilmektedir. Yani, içtüzüğün düzenleyeceği konu, gö
rüşülme usul ve esaslarıdır. Siz, bu esasların dışına 
çıkarak, görüşülme usul ve esaslarını bir tarafa ite
rek, sadece idarî nitelikte olması gereken bir içtüzük 
usul hükmünü genişleterek, inanılmaz boyutlara ve 
tehlikelere sürüklüyorsunuz ve bu, şayanı hayret bir 
biçimde, maddeye vuzuh kazandıracağı zehabıyla, hük
me ekleniyor. 

Değerli üyeler, şartlar, halen uygulamakta oldu
ğumuz içtüzükte yok, yani bir kanun teklifinin şart
ları şu an uyguladığımız içtüzükte gösterilmemiş; yal
nız bir şeyi göstermiş halen uygulamakta olduğu
muz içtüzük: o da: Kanun teklifleri gerekçeli veri
lir. Yani, gerekçeli verilir; gerekçesiz bir kanun teklifi 
ve tasarısı verilemez. Dolayısıyla, İçtüzüğün burada 
aradığı budur. Çünkü, Anayasaya göre, milletvekilleri 
ve Bakanlar Kurulu kanun teklif etmeye yetkilidirler. 
işte, o «teklif» sözünü, yetkinin kapsamını kavram 
olarak açıklığa kavuşturmak için İçtüzük, «Gerekçeli 
olmak zorundadır» demiştir. 

Değerli üyeler, şimdi biz ne getiriyoruz, dikka
tinize sunuyorum. 75 inci maddenin ikinci fıkrasında, 
«Tasarı veya teklifin tümü ve maddeleri hakkında ye
terli bilgiler, kaldırılması, değiştirilmesi veya eklen
mesi istenen hükümlerin neler olduğu ve neden kal
dırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görül
düğünün açıkça belirtilmesi lazımdır» denmektedir. 

Burada iki sözcüğe dikkatinizi çekeceğim. Biri, «ye
terli bilgiler» olacakmış... Sayın Başkan lütfedecek, 
«Evet, bu kanun teklifinde yeterli bilgiler var; iyi 
yapmışsın milletvekilim, senin bu teklifini görüşmeye 
açıyorum» diyecek. Bunu nasıl dedirtirsiniz bir baş
kana? Veya «Yetersiz bilgiler var sayın milletvekili, 
bunu iade ediyorum» diyecek. Bakın, durup durur
ken Meclis üyelerini nasıl bir siyasî mücadelenin içe
risine sokacaksınız; Anayasanın kendilerine verdiği 
yetkiyi kullandırırken, nasıl akıl almaz bir kargaşaya 
sürükleyeceksiniz!.. 

Komisyon başkanı, «Efendim, yeterli bilgileri ih
tiva etmediği için teklifiniz iade edilmiştir» diyebile
cektir. Düşünebiliyor musunuz bunu bir an için; müm-

Bakın, çok basit bir şey söyleyeyim: Bizim, Ana
yasanın geçici 4 üncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifimiz 83 gün oyalanmıştır. Bakınız, 
böyle bir hüküm olmadığı halde böyle olmuştur; maa
zallah böyle olduğunu düşünün! 83 gün değil, bütün 
bir dönem boyunca, Büyük Millet Meclisinin çalışma 
dönemi boyunca, bir kanun teklifi gündeme aldırtıl-
maz. Böylesine antidemokratik bir hüküm düşünemi
yorum saygıdeğer üyeler. 

Bu nedenle, maddenin yeniden kaleme alınabilme
si için, en doğru olan, komisyonun maddeyi geri al
ması, yeniden tedvin etmesi; aksi takdimde Sayın Tom-
buş'un ileri sürdüğü gibi, «başkan» sözcüğünün ke
senkes buradan çıkarılmasıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMlL 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi efendim, arka
daşların konuşmalarını dinledim. Maddenin birinci fık
rasında... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — önerge okunmadı 
ki; hangi hususta konuşuyor? 

BAŞKAN — Efendim?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — önerge okunma
dı, hangi hususta konuşuyor? 

BAŞKAN — Efendim, zaten... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyon her za
man söz alır efendim. 

IİHSAN TOMBUŞ (Çonuim) — Madde üzeninde 
imi ısöz aldılar? 
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İBAŞKAN — Müsaade edin efenidim, hepimiz gel-
dimiz, burada önergenizi izah eUt'taiz. Söz, maddlenim 
tiülmü üzeriimde verildi. Ben daha önergeleri okutma
dım iki, önerge Üzeriimde olsum. 

Buyurum efendim, devam edin. 
İHSAN TOMBUıŞ (Corum) — Kürsüye buyur

sunlar. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL 

T. COŞKUNOÖLU (Artara) — Efendim, eğer-kür
süye emrediyorsamız, kürsüye geleyim; ama müsaade 
ederseniz Iburadan konuşayım. 

İBAŞKAN — Buyurumuz Sayın Başkan, nerede ar
zu ederslemliz; isitıer oradan, isjtter kürtsıüden... Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU ı(Ankara) — Efendim, bu husus 
ımaddemlm birindi fıkrasında ıgaytet açık yazuknısjtır. 
OBiriındi fıkranın 'ilkindi satırında, «Meclis Başkanlığı
nla sunulur» demımlektedir, yani, (başkanım kim oldu
ğunu lifade etmek için" ıbelirîtiilyoruım. «Başkan» tabiri 
oradan linıtiilkal ediyor. iBunadaki «ihaşkam» Meclis 
Başkanıdır; zaten arkadaşlarım da onda pek tereddüt 
eıtaiyarlar. 

(Bumun çikarılımasu mesıelesfiine gelince : Arkadaş
lar, başkanım tburada yaptığı tasarruftan, o kanun tek-
IfMm veyahut da Hasarımın artık sabote edildiği, bir 
daha konuşma mevzuu olamayacağı hükmünü çıkarı
yorlar. Bunu nereden çıkarıyorlar; iandamıyorum. 

'Böyte ıbir ibanen'iıtı faül'uınımaımasiı halimde, başkanın 
yapiacağı muameleye die itiraz edilebilir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ediyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Anakara) — Bu arada başka
mın yapacağı şey, itmza mdksamısa, «Bu 'imzayı tamam
latın»; gerekçe nıoksanısa, «Şu gerekçeyi tamamlatın» 
demekten ibarettir. 

Verdikleri, daha 'evvel borada geçen misal, bunun
la kıyas edilemeyecek (bir misaldir; zira, orada usu
lüne göre verilmiş ıbiır kanun teklifti yoktur. Usulü
me göre verilmiş 'bir kanun teklifi oftsaydı, hu madde
ye girerdi; fakat bizim tezimiz, yani komisyonun tezi 
o ıildi iki, usulüme göre verilmiş 'bir kamun tiekifi yok-
ıtur. Onu 'burayla karıştırmamın da manası yoktur. Bu 
'Mlbarla, sayın konuşmacılarım görüşlerine kaıtılmıyo-
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bryuırt, buyurun efendim. 
SABAHATTİN IBRYURT (Erzurum) — Sayın 

•Başkan, değerli arkadaşlarım; mühim fhir madde üze
rinde görüşüyoruz. Tabiî, arkadaşlarım geçen haf

talarda cereyan eden müzakereleri' burada detayltarıy-
'a ifade ettrtJiklerli içtin, ben omlara 'temas etoıeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu m'addenin esasıy
la alakalı ifadeler üzerinde durmak istiyorum. 

Birinci satırda, «Hükümetçe hazırlanan -dikkat 
buyurumuz- kamum tasarıları bütün bakanlarca imza
lanmış olarak; milletvekillerince verilen kanun tek
lifleri...» diyor. Niıye milletvekilleri veriyor da, ha-
zırlamııyor? Hazırlayacak. Bakanlılk hazırlıyor da, mil-
lefiveklMi veriyor... Nereye veriyor?.. Bell'i değil.. Ne
reye vereceği başka maddelerde var. Buraya 'bir defa 
«Mill'öüvekillerimee hazırlamam» diyeceğiz; «verilen» 
değil. Bakanlıkça hazırlandığı gilbi, Ibir kamum teklifi 
milletvekillerince 'de hazırlanır O litöilbarla, oma da «ha
zırlanır» dememiz iktiza eder. 

«Meclis Başkanlığına sunulur» diyor; tamam. 
Şimdi, ilk imci fıkrada da, Cahit beyim temas ettiği 

konu çok mühim. «Gerekçede tasarı veya teklifin tü
mü ve maddeleri hakkında yeterli bilgiler, kaldırıl
ması, değiştir ilmesi' veya eklenmesi istenen hükümle
rim neler olduğu ve mıedem kaldırılması, değiştirilmesi' 
veya leklenımesi .gerekli görüldüğümün açıkça belirtil
mesi lazımıdır.» diyor. Belirtmıemisse, kısaca yazmış
sa me olacak?.. Sonra, Ihıanıgisımi bel'lntecek?.. «Kaldı
rılması, değiştirilmıesii, eklenmesi» diyor; bunları ta
mamıyla değil de, «Şu muaddemlim şu ısıeıbtepilıe kaldınl-
maıs» demesimi, «Yeterli görmüyorum bunu» diye iade 
ederse?.. Çok tehlikeli, MİMeıtvekillerimin kamum tek-
1 iıf etme hakkımı Ikıs-ıtlar.. 

O iifcilbarla ben, bu ikinci fıkranın tomamen çıka
rılması teklifini getlirmeık is/tiyoruım. 

BAŞKAN — Önerge verdiniz mi efendim? 
SABAHATTİN BRYURT (Devamla) — Komis

yondan bilhassa rica edeceğim, bunu da geri alırlarsa 
tyi olacak. 

Üçüncü fıkraya geçiyorum; «Başkan veya ko
misyonlar, şartlarıma uymayan Hasarı ve teklifleri, sa
hiplerine tamamlatmaya yetkilidirler.» diyor. 

Başkan, teklifim, tasarının, şartlarına uygum olma
dığımı nasü takdir edecek? Her başkan bumu, istediği
me 'göre, istediği şekilde mi takdir edecekttir; takdirle
ri masıl frenleyeceğiz, nasıl hudublayacağız? Bumu 
çerçevelememiz mümkün değildir. O itibarla, tehlikeli 
bir madde. 

Buraya da açıklık getireceğiz; ya «Meclis Başka
mı» ya da «komiıayon 'başkamı» diyeceğiz ki, bir ka
nun teklifidir. Diğer maddelerde, «Meclis Başkanı 
doğrudan doğruya havale eder» hükmü vardır; doğru-
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dan doğruya komisyona havale ettiğine göre, komis
yon inceler, teklifin uygum olup olmadığına komisyon 
(karar verir. Bu sebeple, bilhassa rica edıiyorum, di
ğer maddelerde olduğu ©iibi, komisyon bumu da geri 
akın. 

Maruzatım bundan ibarettir, takdirlerinize arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bryurt. 
Madde üzerinde görüşmeler son bulmuştur. 
önergeler vardır, şimdi onları okutuyorum : 

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

lisi tçftfiiiziiük Teklifinin 75 indi maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İhsan Tomlbuş 
Çorum 

•«Madde 75. — Hükümetçe hazırlanan kanun ta
sarıları bültün bakanlarca imzalanmış olarak; millet
vekillerince verilen kanun teklifleri de tetir veya daha 
çok imzalı olaralk, gerekçeleri ile 'birlikte Meclis Baş
kanlığınla sunulur. 

Gerekçede -tasarı veya teklifin tümü ve maddeleri 
hakkında yeterli 'bilgiler, tasarı veya teklifler mevcut 
bir kanunun (kaldırılması, değiştirilmesi veya o ka
nuna ımadde öklenmesi ile ilgili ilse, bunların neden 
kaldırılması, değiştirilmesi veya madde eklenmesi ge
rekli görüldüğünün açıkça belirtilımesl lazımdır. 

Komisyonlar, şartlarına uymayan tasan ve tek
lifleri, sahiplerine tamamlaıtmaya yetkilidir.» 

GEREKÇE : 1. — Gramer halamından düzenle
me yapılmıştır. 

2. Son cümledeki «Başkan» ibaresi çıkarılmıştır; 
çünkü bu i'bare diğer «maddelerle tenakuz teşkil ettiği 
gilbi, Türküye Büyülk Millet Meclisi Genel Kurulunun 
namına görev yapan (komisyonların yetkisini, aynı za
manda Başkana da vermiş oluyor kti, bu yetki çok 
tehlikelidir. 

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

Türikiye 'Büyülk Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 75 
inci maddesinin ikinci fıkrasının ajşağıdaki şekilde de-
ğişlöirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ıSaygılarımızla. 
Osman Bahadır Namık Kemal Şentürk 

Trabzon İstanbul 

Doğan Kasaroğlu Ahmet Sarp 
İstanbul Diyarbakır 

Memduh Yaşa Turgut Sera Tirali 
İstanbul Giresun 

Murat Sökımenoğlu 
Hatay 

Madde 75 fılkra 2 : Komisyonlar, şartılarıria uy
mayan tasarı ve teklifleri, sahiplerine tamamlatmaya 
yetkilidirler. 

CAHİT TUTUM (BaMcesir) — İkinci fıkra mı, 
üçüncü fılkra mı? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Önergede 
«flkiınci fılkra» deniyor, üçüncü fılkra olması lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim, üçüncü fıkra; Osman 
Bey yanılmış. 

Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar 
dkıutop muameleye koyacağız. 

Çorum Milletvekili İhsan Tambuş'un önergesi : 
Madde 75 : Hükümetçe hazırlanan kanun tasarı

ları bütün bakanlarca imzalanmış olarak; milletMekil-
lerinoe verilen kanun teklifleri de bir veya daha çok 
ümzalı olarak, gerekçeleri ile birlikte Meclis Başkan
lığına sunulur. 

Gerekçede tasarı veya teklifin tümü ve maddeleri 
hakkında yeterli 'bilgiler; tasarı veya teklifler mevcut 
bir kanunun' kaldırılması, değiştirilmesi veya o kanu
na madde eklenımesi ile ilgili ise, bunların, neden kal
dırılması, değiştirilmesi veya madde eklenmesi gerek
li görüldüğünün açıkça belirtilmesi lazımdır. 

Komisyonlar, şartlarına uymayan tasarı ve teklif
leri, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Tom'buş, bu önergenizde dü
zeltilecek taraf var mı? Böyle olduğu ıgibi mi? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben öyle zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Peki, siz bilirsiniz. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendüm? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. Arz ettim ıbiıraz evvel, 'buradaki «Meclis Başka
nı» ibaresinin ıbulluınması da lazıım efendim. 

OSMAN BAHADİR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
orada bir mürettip hatası olaralk «İkinci fıkra» ya
zılmış, onun duzeMlmıesıini İşitiyorum. 

BAŞKAN — O değil efendim, o değil; yine yanıl
dınız. O önerge değil hu, sizin önerge değil bu. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ben yanıl
mam, niye yandayım? 
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BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyluyorum. 
Sizin önergeye gelince;.sizin önergenizi düzeltltik, za
ten, «üçüncü» yaptık. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ben kendi 
önergem hakkımda söylüyoruim. 

IBAŞKAN — Ama bunu oyluyoruz şimdi, 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Yanılacak ne 

var Sayın Başkan? Ben ikenıdi önergem hakkında, 
«Üçüncü fılkra» 'Olması lazım, bir müretltfip hatası» 
diyorum. Niye yanılayıım? 

(BAŞKAN — Onu okurken düzelttik ve söyledik. 
Özür dilerim, yanıimazsııınız, Başkanlık yanılır. 
Önergeyi oylarınıza arz ©diyorum : Kabul eden

ler... Kabul ermeyenler... önıeııge kalbul edilmiştir efen
dim. 

DOĞAN KA&AROĞLU (İstanbul) — Hangi 
önerge?.. 

BAŞKAN — Efendim, «hangisi?» yok; ben 'de 
iinısanıım. O valklit dinlerıslilniz, hangisi olduğunu öğre-
ıniiraim'iz. Sinidenımek sade sizlim patentimizde değil. 

Tralbzom milletvekili Sayın Bahadır vıe arkadaşları
nın vermiş olduğu önerge, zaten üçüncü fıkradaki 
«fbaşlkaın» (kelimesinin kaldırıilmast ile ilgiliydi'; şimdi 
oylattığıımız önerganlin içerijisinde bu «ıbaşkan» kelime
si kaldırılmış oluyor. Bu önerge üzerinde muamele 
yapmak haşiv olur; onun için muamele yapmıyo
ruz. 

IMaddeyi, kabul edilen önerge ile birilikte... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU .(Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade buyurun, İçltiüzüğüm. 88 inci ımaddesiine göre, bu 
mıaddeyif' komisyona geri alıyorum. 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi muamele yaptık; 
aıma mademki maddeyi geri allıyorsunuz, bu sefer oy
lamaya arz edeceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Oylamaya başlama
dan evvel söyledim. 

»BAŞKAN — Kaibbl edilen önenge ite birlikte 
maddenin komisyona iadesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil-
'mişjtir ve madde, önerge ite 'birlikte komisyona iade 
edikrf/şltiir. 

SABAHATTİN BRYURT '(Erzurum) — Sayın 
Başkan, usülî yamliışllık yapıyoruz. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Eryurt, usulî yan
lışlık nedir? 

SABAHATTİN BRYURT (Erzurum) — Üçtüzuk, 
«Biır önerge (oylandıktan sonra, diğer »bir önerge de 
oylandıktan sonra, eğer komisyon «katılmıyorum» 
densıe ve Başkan da bunu oylayııp, heyeti umumiye 
bunu kabul ederse, ondan sonra komisyon doğrudan 
doğruya Ibunu çidkelbilir» der ve (bu oylanmaz. 

BAŞKAN — Oylanır efendim, oylanır. Yeni tü
zükte oylatmayız ©fendiım, eski tüzüğe göre oylanır 
efendim. 

Madde, önerge ile hürlükte geri verilmiştir efen
dim* 

76 ncı mladdteyi olkutuıyorulm : 
Kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlara hava

lesi 
MADDE 76. — Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına «umulan kanun tasarı ve tekliflerini, 
Başkan, ilgili komisyonlara doğrudan doğruya hava-
lle eder, bunu gelen kâğıtlarda yayıimla'tır ve ilan tah-
tosıma yıazdırur. 

Bu havaleye Hükümet, komisyonlar veya millelt-
vekilleri itiraz ötmek isltierse, havalenin yayımlandığı 
ıgslen kâğıltların dağıltımınn izleyen İki ıbirlfeşim içinde 
yapılacak yazılı- iıtiraz Meclis Başkanlığınca uygun gö
rüldüğü italkdkde, gereği yapılır ve düzeltme hemen 
gailen kâğıtlarda yayıımlanır. Alklsi halde, ilk birleşi
min başında konu Genel Kurulda görüşülüp İşaret 
oyuyla karara bağlanır. 

IBAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen var mı 
efendim? 

Sayın Toımbuş, ıbuıyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 'burada hirinci fılkra diyor ki : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma sunulan 
kamum 'tasları ve Ite-küfilerlni, Başkan, ilgili komisyonla
ra doğrudan doğruya havale eder; ıbunu gelen kâğıt
larda yayımlatır ve ilan tahtasına yazdırır.» Şimdi, bir 
de 77 ndi maddeyi dkuyalıim. 77 nci madde diyor ki; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
kanun teklifieri'nin birer örneği hemen Başlbakanhğa 
gönderilir.» 

... «ibirer örneği Başbakanlığa gömderiliir» ibaresi 
için ikinci bir madlde ileri ısürülmüşltür, ikinci ittir mad
de tedvin edilmişltir. 77 nci maddedeki bu fıkrayı, 76 
ncı maddenin somuma eklediğimiz 'takdirde, gaye hasıl 
olîımuş olur, yeni ib'ir fılkranın 'tedvinine, daha doğru
su maddenin tedvinine lihlti'yaç kalmaz ve 77 nci mad
dedeki «... birer örneği hemen Başbakanlığa gönderi
lir» ibaresini, 76 ncı maddenin ikinci fıkrasına ekle-
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imiş olarak bir önerge verdim. Bu kabul edilirse, 77 
inci madde tekliften çıkarılacak ve lüzum kalmaya-
calk. 

Teşekkür ©derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tonıbuş. 
SHP grubu adına Sayın Bahriye Üçok, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) 

—• Sayın Başkan, ısayıın milletvdkilleri; görüşmekte 
olduğumuz ıbu kanun 'teklifi maddesinin, osflc'i tüzük-
tfieki' metinini 'bir kere dkıumama iznimizi rica ediyo
rum. Diyor ki : «îMiılletveki İler ince verilen kanun tek
liflerinde bir veya daıha çdk imza bulunabilir. 

Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte Başkan
lığa verilir. 

Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun teklifle
rini, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler. 

Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğ
rudan doğruya havale edilir.» Bunun sonucu da, ko
misyonlarda ıgörüşıüllmesidir. 

"Ylani hazırlanan İçl!)üzük teklif iın'in 76 ncı madde
sinde, «Türkiye Büyük Millet Mıeclîisl Başkanlığına 
sunulan kanun tasarı ve teklifler ini, Başkan, ilgili ko-
miısyonlara doğrudan doğruya havale eder; bunu ge
len kâğıtlarda yayımlatır ve ilan tahtasına yazdırır» 
diyor. Buraya kadar gayet norımıal ve hiçbir sakınca 
yok, fak'at arkasından gelen ikinci paragrafta, «Bu 
havaleye -dikkat buyurunuz, buranın altını çizerek 
okuyorum- hükümet, komisyonlar ve milletvekilleri 
itiraz etimek isterse, havalenin yayıımlandığı gelen kâ : 

gutların dağıtımını izleyen iki birleşim içinde yapıla
cak yazılı itiraz Meclis Başkanlığınca uygun görül
düğü takdirde, gereği yapılır •ve düzeltme hıeımen gelen 
kâğıtlarda yayımlanır. Aksi halde, ilk birleşimin ba
şında konu Genel Kurulda görüşülüp İşaret oyuyla 
karara bağlanır» diyor. 

Burada bir anlaşılmayam nokta var, bir de sakın
calı nokta var. Acaba, kanun tekliflinde bir eksiklik 
olduğu takdirde mi bu teklif iade edilecek; yoksa, ta
mamen reddetme durumu mu var? Bir klere, daha ev
veli kanun tekliflerinin, gerekçe konusunda veyahut 
da başka konularda sakıncalı yönleri varsa, kanun 
teklifi sahibine, ıbu noksanlıklar tamamlattırılıyor. 
Bu güzel, bu var. Şimdi, bir kere daha burada geçiyor 
ve «Bu Ihaveleye hükümet...» diyor. Çok rica ede
rim; bir icra organı olarak hükümet, millî iradeyi 
temsil eden ıbir milletvekiliriin kanun tekliflini nasıl 
engelleyebilir? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Meclis 
Başkanımın işine karışıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmacıyı şa-
şıritııyorısunuz. 

Devam buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Ayrıca, burada 

'bir örnek de var; belki yarın Sayın Başkan, durum 
müsaitse, bana söz verecekler, ben o konuyu gündem 
dışı bir konuşmayla sizlin huzurlarımıza arz ©deoeğiim. 

'Benim başıma geldi; kanun teklifi verdim, önce
lik aldım, fakat benden ısomra 'başka bir arkadaşım, 
hükümete mensup, daha doğrusu iktidar partisine 
mensup Ibir arkadaşım, ıbeniim kanun teklifimi bir ta
rafa Ibırafctı ve ıbana, «Hükümetin onayı olmadığı 
içl'n sizin teklif inlim gündeme alamadık, ilk'isinii ıbirleş-
tl.resmedik» dediler. 

'Bu, çdk sakıncalı bir şey. Yani, muhalefet parti
sinden bir üye, günün birinde, lhıükülmet!;n arzu, etme
diği bir konuda bir kanun 'teklifi yaparsa, ne olacak? 
Hülkümet, «Bu ıbsn'iım işi'me gelmüyor, bunu ben 'red
dedeyim» diyecek, kanun teklifi verme hakkını mil
letvekilinin elinden almış olacak. Bu, son derece sa
kıncalıdır. 

iSonra, komisyonlar, ıbir kanun teklifini görüşül
meden geriye gönderemezler. Milletvekillerinin de 
alıınıacakmış; milletvekilleri her kanun teklifinin peşli-, 
ne nasıl düşecek, 'inceleyecek? «Bunu görüşün veya 
görüşmeyin mi» diyecek? Bu da müphem; bunlar 
anlaşılmıyor. Onun için, ıbu ikinci paragraf doğru
dan doğruya çıkarıllmalı Veya «Hükümet, komisyon
lar veya milletvekilleri itira,z dümek iisiterise» sözcük
leri kaldırılmalı. Yani,, her kanun teklifi usulüne uy
gunsa; gerekçesiyle, maddeleriyle tamamsa, komis
yonlarda görüşülür; reddedilir veya kaibul edilir. Bu 
hak, milletvekillerinin elinden alınmamalıdır. 

Verdiğim önerge ıbu istikamettedir. Ya 'bu sözcük
ler («Hükümet, komisyonlar, milletvekilleri» sözcük
leri) maddenin içinden çıkartılır veyahut maddeyi ge
ri alırlar. Tasviplerimize sunuyorum. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
Başka söz isteyen?.. Ydk. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU ı(Anlkana) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Pardon efendim, önergeleri okutma
dık daha. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Arnikana) — Sebebini, müsaade 
«derseniz şöyle bir gerekçeyle ide sizlere arz edeyim : 
Efendimi, 'bunun havale edildiği komisyon, daha evvel 
bir teklifle ilgilidir ve o fleklf de, daha önce başka 
ıbiır komisyondan geçmiştir; fakat Başkan yanılabi
lir. Bu yanılma bir ımaksatla da olimaz, tabiî hiçbir 
zaman maksat aitf©dilemez; ama yanılma olabilir. 
Eğer Baştan bunu başka bir komisyona yanlışlıkla 
havale etmişse; milletvekiline, daha evvelki komisyona 
veyahut da hükümete, «lEfenıdim, bu «asarının veya 
bu teklifin evveliyatı falan komisyondan geçmişti; 
binaenaleyh, buna itiraz ediyoruz» demek hakkını ta
nımak için 'bu hüküm buraya getirilmİştör ve yerinde
dir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — önceden belli ol
muyor; hangi tarafa çekerseniz o tarafa kullanılabi
lir. 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi, önergeler var, geliş 
[sırasına göre okutuyorum : 

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

lisi İçtüzük Teklifinin 76 ncı maddbsinlin birinci fık
rasının aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İhsan Tomibuş 
Çorum 

«Kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlara hava
lesi, Başbakanlığa haJber verilmesi. 

Madde 76. — Fıkra 1 : Türkiye Büyük Mîllet 
Meclisi Başkanlığına sunulan kanun taısarı ve teklif
lerini, Başkan, iılgfili komisyonlara doğrudan doğru
ya havale eder, bunları gelen kâğııtflarda yayımlatır, 
ilan tatıtasjına yazdırır ve birer örneğini hemen Baş
bakanlığa gönderin» 

Gerekçe : Maddenin sonuna «Ve birer örneğini 
İnletmen B'aşlbakanlığa gönderir» 'ibaresini eklemek su
retiyle 76 ncı maddenin şevkine gerek bıırakılmamış-
1ar. 

IBAŞKAN — Diğer önergeyi okuıbııyoruım : 

Yüksek Başkanlığa 
Uçtüzük Teklifimin 76 ncı maddesinin ikinci fık

rasında yer alanı «Hükümet, komisyonlar veya» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Bahriye Üçok Kadir Narin 
Ordu Diyarbakır 

Cahit Tutum Veysel Varol 
Balıkesir Erzincan 

Enver özcan 
Tokat 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzük Tekliflinin 76 ncı maddesi birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

«Kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlara ha
valesi, Başbakanlığa (haber verilmesi. 

•Madde 76, Fıkra bir : Türkiye Bülyük Millet Mec
lisi Başkanlığına ısunuilan kanun tasarı ve teklifleri
ni, Başkan, ilgili komisyonlara doğrudan doğruya ha
vale eder; bunları, gelen kâğıtlar da yayımlatır, ilan 
tahtasına yazdırır ve birer örneğini hemen Başbakan
lığa ıgönderir.» 

IBAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz, arkadaşımız 76 ve 77 nci maddeleri birleş
tiriyor; buna gerek yoktur. Zira, 76 inci maddenin 
kapsamı ve konusu başka, 77 nci maddenin kapısamı 
ve konusu başkadır. İki konuyu bir araya getiriyor. 
Bu, yanlışlıklara, güçlüklere sebebiyet verebilir. Bun
da daha açıklık vardır. Şimdi, Başbakanlığa bildirme : 
Komisyonla ilişkisi ayrı mesele, Başbakanlığa bildir
me ayrı mesele. Biz, ilki maddeyi, ayrı ayrı yapmışız; 
komisyonun teklifi daha doğrudur. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Tomibuş?.. 
AHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum 

efendim. 
IBAŞKAN — önergeniz üzerinde, buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ <(Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanı, âdeti 
veçhiile, benim tekliflerime itiraz etmemiş olsaydı, hu
zurunuzu tekrar işgali etmeye ihtiyaç görmezdim. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen maddeyi konuşun. 
İHSAN TOMİBUŞ (Devamla) — Burada o kadar 

basit ve o kadar aşikâr blir tedvin hatası var ki, bu
na artık itiraz etmenin gereği yok; hiçbir hüküm de
ğiştirmiyor. Ne yapıyoruz? İçtüzük maddelerini bir 
tane eksiltiyoruz. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COSKUNOÖLU (Ankara) — Konu ayrı efendim, 
konu ayn. 

'BAvŞKAN — Lütfen efendini, lütfen karşılıklı 
atışmayalım, fleik tek konuşahm. 

©uyurun. 
1H1SAN TOMBUŞ (Devamla) — Nedir? liki mad

de aynı meseleyi 'söylüyor. Ne yapılacaıkımış kanun 
teklif ve ıtasarıları?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yon başkanlığına niye siz (geçmiyorsunuz Sayın Tom
buş? 

İHSAN TOMBUŞ ı(Devaimk) — Estağfurullah, 
kimseçitorıişsıe o ıgeçıer. Biz burada milletvekilli olarak 
çalışıyoruz, Komisyon Başkanımız da burada.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Nalbant'oğlu... 
IDevam ©din efendim. 
'İHSAN TOMBUŞ (Devaımla) — Rica ederim, bu 

gibi polemiklere gkmıeselk dana iyi olur, daha ciddî 
olur çalışmalarımız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İHSAN TOMiBUŞ (Devamla) — Muhterem ar-

Ikaıdiaşlar, burada «Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığıma sunulan Ikanura tasarı ve tekliflerini, Başkan 
ilgili .Ikomıisyonlara doğrudan doğruya havale eder» 
denıiyof. Ne yaparmış?. Havale edermiş... »bumu gelen 
Ikâğütlarda yayıımlaltır ve ilan tahtasına yazdırır» deni
yor. Başka ne yaparmış?.. Bir şey da(ha yapıyor, bu 
iükikıei; 77 nci maddede de deniliyor ki : «Birer ör
neğini hemen Başbakanlığa gönderir.» Birer örneğini 
hemen Başbakanlığa göndermek; için yeni bir madde-
nikı tedvinime ihtiyaç var mı? Bu kadar bariz ve açık 
bir meseleyi burada. ımünalkaşa etmenin de, ben tah
min ediyoruım ki, hiçbir gereği yoktur. önergem açık
tır; İçtttüızüğü bir madde eksiltiyoruz, biraz daha kı-
sıailtıyoruz vs daha da kanun yapma tekniğine uygun 
bir hale getiriyoruz. Kabul etenenizi istürham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzük Teklifinin 76 ncı maddesinin, ikinci fık

rasında yer alan «Hükümet, komisyonlar veya» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve arkadaşlarının 
önergesi. 
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BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COSKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde açıklama 
yaptıoız. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... 

NAMIK KEMÂL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sorum var efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
NAMIK KEMÂL ŞENTÜRK (İstanbul) — Ba

sit bir şey efendim. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir efendim. 
Şimdi 77 nci maddeyi okutuyorum : 
Başbakanlığa haber verme 
MADDE 77. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına verilen kanun tekliflerinin birer örneği 
hemen Başbakanlığa gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, biraz evvel kabul edilen önergeye göre 
bu maddenin .tekliften çıkarılması gerekiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi içtüzük teklifinin 77 nci maddesinin' metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

ihsan Tombuş 
Çorum 

Gerekçe : Maddedeki hüküm' 76 ncı maddeye ek
lenmiş olduğundan, bu maddeye lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COSKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, daha ev
vel kabul edilen bir madde var; artık kabul etsek de 
etmesek de, bir şey değişmeyecektir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
77 nci madde, kabul edilen önerge muvacehesin-

ı de metinden çıkarılmıştır. 
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pek masum gilbi bir madde gibi görünüyor; ama şun
lar aklıma geldi: Zannediyorum ki, bu madde metni 
kaleme alınırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun gündemi ile, Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin portföyü, daha açık 'bir ifadeyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dünyasının sınırlan birbirine 
karıştırılmış. Bir tasarının veya teklifin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi dünyasının sınırları içine girmesi 
başka şeydir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun gündemine girmesi başka şeydir. 

Bir kanun tasarısı ve teklifi, henüz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine girme
den geri alınmak istenirse, onun yöntemi başka; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündemine girdikten son
ra geri alınmak istenirse, onun yöntemi d'alha başka
dır. 

Şimdi, 78 inci maddeyi 77 nci madde olarak oku
tuyorum : 

Geri alma ve benimseme 
MADDE 77. — Hükümet veya teklif sahibi ve

rilen kanun tasarı veya tekliflerini gündeme alınma
dan evvel Genel Kurula bilgi verilmek şartıyla geri 
alabilirler. 

Tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alın
maları için Genel Kurulun karar vermesi gerekir. 

Şu kadar ki, bu tasarı veya teklifleri diğer bir üye 
veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa görüşmeye 
devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun 
hükmünde kararnameler geri alınamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 
İMUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haklılık İzleni-
rnıüni ve zannını veren bir soru; - haklı olmadığı hal
de, haklılık intibaını ve zannını sürekli olarak veren 
(bir soru, çok sık soruluyor. O da şu: Bir madde üze
rinde, değişiklik önergesi sunutaamışsa, yapılan, ya
pılacak olan konuşmanın faydası nedir? 

Bu madde üzerinde ben de bir değişiklik önerge
si sunmuş değilim; ancak, faydalı ve açıklayıcı olaca
ğına inandığımı bir konuşmayı yapmak ihtiyacıyla da 
'hıuızju'rıuin'uzfdlaıyiıım. Şöyle ki; değişiklik ölnıergelerim'iın za
ten akıbetleri pek ümitli değil; komisyon sıralarında 
komisyon çoğunluğu olmadığı için, değişiklik öner
gelerine komisyonun sayın başkanını iştirak etmek 
imkânına, her şeyden önce ve maddeten sahip değil; 
Ibu birinci husus. O imkâna sahip olsa da, kendisine 
sevimli ve tatlı görünmeyen değişiklik önergelerine 
ızaten iştirak ettmiyor ve etmeyecek. Ancak, bir de
ğişiklik önergesi sunulmamış olsa bile, bir madde 
üzerimde yapılacak açıklayıcı ve faydalı bir konuş
manın şu pratik yanarı olacaktır inancındayım: Sa
yın komisyon, değişiklik önergesi sunulmamış olsa 
bile, faydası, açıklayıcı niteliği ve katkı niteliği aşi
kâr olan bir konuşma üzerine, o madde metnini ko
misyona geri alabilir, yeniden inceler. Bu ümitle, bu 
faydayı beraberinde getireceği ve davet edeceği ümi
di ile bu madde üzerindeki görüşlerimi sunuyorum. 

Madde, kanun tasarı ve tekliflerinin geri alınma
sı ve benimsenmesiyle ilgili. Eski îçtüzük dünyası 
içinde, buna «takabbül» diyorduk; burada «benim
senme» denmiş; doğrudur, «Kabullenme» de denebi
lirdi. Sade, üzerinde tartışma ihtiyacı davet etmeyen, 

Burada benim arz etmeye çalıştığım ve çalışaca
ğım husus şudur: Komisyonların, bir tasarının veya 
tekliflin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
nun gündemline alınmasından önce ve gündeme alın
dıktan sonra, Türkiye Büyük 'Millet Mecll'si komisyon
larının, tasarıları ve teklifleri takıablbülünden bahsedi
liyor. Bunu anlamakta güçlük çektiğimi ifadeye, her 
şeyden önce mecburum. Şöyle ki; «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine alınan bir kanun tasarısı 
veya teklifi....» 

Çok değerli arkadaşlarım, burada uygulamakta 
bulunduğumuz içtüzüğün (yani 1973 çıkışlı içtüzü
ğün) 76 ncı maddesinde düzenlenmiş olan bu durum, 
farklı. Orada, bir tasarının veya teklifin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınma
dan önceki safhada komisyonların takalbbülünden 
(bahsedilirdi. Oysa, teklif edilen metinde, komisyonla
rın, takabbülünden, bir tasarının veya teklifin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine 
alınmasından sonra dahi bahsedilmektedir. Yani, bu 
öneri kabul edilirse, bu mötin bu şekilde maddelaşir-
se, bir kanun tasarısı veya teklifi, Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi gündemine alındıktan sonra bile, 

- esas komisyon tarafından takabbül edilecektir; sahi
bi tarafından geri alınmak istendiğinde ve Genel Ku
rul kararıyla. Bunun davet ettiği ve edebileceği mah
zurlar, bence şunlardır: 

Değerli arkadaşlarım, bir tasarı veya teklif, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine 
gelmek için nereden geçer? Komisyondan geçer. Bu
nun bir tek istisnası vardır; 45 gün bekledikten son
ra ilgilisi, yani sahibi talep ederse ve Genel Kurul da 
müsaade ederse, doğrudan Genel Kurul gündemine 
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girebilir; ama kural: Komisyondan geçerek gelir. Bir 
tasan veya teklif, komisyondan geçti ve Genel Ku
rul gündemine giridi... Komisyondan geçmesi ne de
mektir? Esas komisyon, o tasarıyı veya teklifi ya ol
duğu gibi kabul etmiştir; müzakere edilen, artık, ta
san veya teklif değildir; daima, komisyonun rapo
rudur; rapor da, o tasarıyı veya teklifi virgülüne da
hi dokunmadan uygun görmüştür, raporu böyledir. 
Böyle iıse, sahibi tarafından geri alınmak istendiğin
de, esas komisyonun virıgülüne bile dokunmadığı b'r 
tasarıyı veya tdklifi takabbül etmesinin anlamı nedir? 
Zaten, virgülüne bile dokunmamakla takabbül etarş 
olmaktadır; bu bir. 

İkincisi: Tadil etmişse veya bütünüyle reddetmiş-
se? Bir komisyon düşünün ki, bir tasarıyı veya tekli
fi bütünüyle reddetmiştir; raporu böyledir, bu doğ
rultudadır; ama Genel Kurul gündemine girdikten 
ısonra, o tasarı veya teklif ve sahibi tarafından gen 
alınmak istendiğinde, esas komisyon bunu takabbül 
edebilecektir, öneriye göre. Peki, bütününü reddettiğe 
ve raporunu böyle düzenlediği bir tasarının ve tek
lifin, esas komisyon tarafından takabbül edilebilece
ğini anlamak mümkün değildir: 

Değerli arkadaşlarım, bunlar en iyimser ihtimal
ler; fakat meseleyi hiç de mümkün kılmayacak olan . 
sakıncaları şunlar: Geri alınmış bir tasarının veya 
teklifin, kanun teklif1" etme imkânına ve yetkisine sa
hip olan kimseler tarafından, yani Türkiye Büyük 
Millet Meclilsi üyeleri tarafından, o tasarı veya teklif 
geri alındıktan sonra, aynen ve fakat usulüne göre 
yeni b'ir tlekiliıfım'iş gibi önerilmesi mıülmikürıdüır ve bu 
'başka 'b'fr şteyldür. Bu 'başka bliir şeydik; geri atamak 
'iislttemi k'arşıısıında talkalbfbüH başka bir şeydir. Öyle ollun-
ca, akla, ister islüeımez şıu som gdlmfâk'ted'iir: Kimler, 
iğleri aJİıınımak islfcenen bir tasarıyı vieya teklifi takabbül 
«kfelbilıtter? 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayın, 

IMUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) 
— Kimler takabbül edebilirler?.. Teklif yapma yet
kisine sahip olanlar takalbbül edebilirler. Peki, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin komisyonlarında çok, 
özel istisnalarının dışında, kesinleşmiş idam hüküm
lerinin yerine getirilmesi de bir kanun biçiminde ya
pılmaktadır ve bunu bir kanun teklifi olarak komis
yon sevk öder; bu, çok ender bir istisnadır; bunun 
dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonla
rı, esasen kanun teklif etme yetkisin© ve imkânına sa
hip değillerdir. Kanun teklif etme yetkisine ve im

kânına sahip olmayan blir heyetlin, geri alınmak iste
nen bir tasarıyı veya teklifi takabbül etmesi düşünü
lemez. Bu, en büyük sakınca. Kuvvetler ayrılığını 
hatırlamaya mecburuz. Madde metni, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi komisyonunun, bir tasarıyı dahi 
takalbbül edebileceğinden bahsediyor. 

Değerli milletvekilleri, tasarı, yürütme gücünün, 
organının bir sunuşudur, bir sunuşudur, bir önerisi
dir yasama organına. Yürüfime organının önerisini, 
yasama organının bir komisyonu, yürütme organı ge
riye alıyorken, «Ben benimsiyorum» diyecek!... Bu
nu, Anayasa hukuku açısından oiddı ve rafine bir 
soru ve sorun olarak yüce heyetin dikkatine sunmak 
ihtiyacını, netlice itibariyle duyuyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Palaoğlu. 
DYP Grubu adına Sayın Bahadır, buyurun efen

dim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
'Sayın Kemal Palaoğlu'nun az evvel beyan ettiği, ka
nun tasan ve tekliflerinin takabbül meselesi hususun
daki açıklamasını ben de tasvip ediyorum, uygun gö
müyorum. Bu bakımdan, bu maddenin yeniden göz
den geçirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Ayrıca, maddede, esasına tesir etmemekle bera
ber, yazılış biçimi bakımından da bir hususu işaret 
etmek ihtiyacını duydum. O da şu: Burada «satırba-
şı» meselesi var. Tekrar edeyim, 78 inci madde, her
halde 77 nci madde olarak görüşülüyor; ikinci fık
rada, «Tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarda geri 
alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gerekir» 
cümlesi burada bitiyor, satırbaşıyla tekrar yeni bir 
cümleye geçiyor: «Şu kadar ki, bu tasarı veya tek
lifleri diğer bir üye veya esas komisyon üzerine alır
larsa görüşmeye devam olunur» diyor. 

Aslında, bu cümlenin tek olması lazım. Yazılış 
b'çimi bakımından burada bir bata vardır; «Şu ka
dar ki» diye başlayan bir satırbaşı görülmemiştir; 
böyle bir imla sakkı yoktur, böyle bir sakk görülme
miştir. Onun için, bu iki cümlemin bir cümle haline 
getirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Kemal Palaoğlu burada takabbül meselesi
ni de ileri sürdüğüne göre, bu hususun da birlikte 
incelenmek üzere, bu maddenin komisyonca geri alın
masını teklif ediyorum. Kabul buyurulursa memnun 
oluruz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Buyurun Sayın Tomlbuş. 
IÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başlkan, sa

yın milletvekilleri; söz alış sebebim, doğrudan doğ
ruya bu madde ile ilgili değil. Zannediyorum, biz 
yanlış bir maddeyi müzakere ediyoruz. Bir teklif, ko
misyonda ya kabul edilir ya reddedilir ya o metin
den çıkarılır ya da tadilen kalbul edilir. Konuştuğu
muz bu maddenin teklifteki karşılığı, yine 78 indi 
madde ve başlığı da, «Yetki kanunları ve kanun 
hükmündeki kararnameler» dir. Buradaki 78 inci 
maddenin başlığı ise, «Geri alma ve benimseme» dir. 
Şimdi, arıyorum, tarıyorum, komisyon raporunun 
içinde, «Yetki kanunları ve kanun hükmünde karar
nameler» başlığını bulamıyorum. Bu hüküm nereye 
gitmiş, ne olmuş? 

MUSTAFA KEMAL PAILAOĞLU (Sivas) — 
Çıkarmışlar. 

IÎHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Çıkarıldıysa, 
buraya, «çıkarıldı» diye yazılması lazımdı, tadil edil
mişse, «Tadil edilmiştir» denmesi gerekirdi. Ne çıka
rılma var, ne tadil var, ne kalbul var; hiçbir şey yok. 
Ben komisyondan istirham ediyorum; bu 78 inci 
ımaddıenin- akibeti ne olmuştur; cevaplasınlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEIKİLİ 
MÜNİR F. YAKICI (Manisa) — 94 oklu, 94. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — 94 olduysa, bu
raya yazılması lazım gelirdi. «78 inci madde, 94 
üncü madde olarak tadil edilmiştir» deyip, ona gö
re sıralama yapılması gerekirdi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tombuş. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte oylan İçtüzüğün 77 inoi maddesi

nin birinci fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

Hükümet veya Milletvekilleri, Başkanlığa sunu
lan kanun tasarı ve tekliflerim, Mecliis gündemine 
alınmadan önce geri alabilirler, bu husus Genel Ku
rulun bilgilerine sunulur. 

Sabahattin Eryurt İFenni Islimyeli 
Erzurum Balıkesir 

Sabahattin Araş Mehmet Yaşar 
iErzurum Ağrı 

Rafet tbrahimoğlu 
Bitlis 

| BASJKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, redaksi-
I yon meselesidir, maddede bir değişikliği ihtiva etmi-
1 yor. Katılabiliriz; ama «Katılıyorum» demek müm-
I kün değil; çünkü komisyon yetersayımız yok. 

BAŞKAN — Evet, peki. 
I Sayın Eryurt, oylayalım mı efendim? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
I IBaşkanımın beyanlarına göre kabul edilmesi normal 
I oluyor efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
I önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler.... önerge kabul edilmiştir efendim. 
I Maiddeyi, önergeyle birlikte oylarınıza arz ediyo-
I rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş

tir. 

I Şfondi 79 uncu madde, 78 inci madde oldu. Artık 
I aşağı doğru maddeler hep düzeltilerek gidecek. 
I 79 uncu maddeyi 78 inci maldde olarak okutuyo-
I rum efendim. 
I Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin yeniden 
I verilememesi 

I MADDE 78. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I tarafın/dan reddedilmiş olan kanun tasarı veya tek-
I lifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe 
I Meclisin aynı yasama dönemi içinde yeniden verile-
I mez. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Palaoğlu 
I söz istiyor; buyurun efendim. 

I MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben bu madde 
I münasebetiyle, bu bölümün sistematiği üzerinde dur-
I mak ihtiyacını duydum. Burada da sistematik açısın-
I dan bir büyük yanlış yapıldığı inancındayım. 

I Şöyle ki: Bu bölüm, Türkiye Büyük Millet Mecli-
I /si Genel Kurulunda kanun tasarı ve tekliflerinin, da-
I ha doğru bir ifadeyle, kanun tasarı ve teklifleri üze-
I rine düzenlenmiş olan komisyon raporlarının görüşül-
I meşinin ve dolayısıyla kanunların yapılmasının yön-
I temini düzenleyen bir bölüm bütünüyle. Bu bölü-
I «nün girişini oluşturan bir iki madde doğru idi; ama 
I sistematik açısından 79, 80 ve 81 inci maddeler yer-
I İli yerinde değil. Çünkü, bir bölüm ki, Genel Kurul-
I da kanun nasıl yapılır, bunu anlatacak, ©aşlar, usu-
I lünü anlatır, ka nunların yapımıyla ilgili her şeyi söy-
I 1er ve bütün şeyler söylendikten sonra, sıra, istisna-
ı larına gelir. Bu olayın, bu sürecin, bu seyrin istisna-
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lan nedir? İşte istisnaları da bunlardır; ama seyrin 
kendisi bittikten sonra; yani kanun yapmak için şöy
le başlanır, şöyle yapılır, söz şöyle alınır, oylama 
şöyle yapılır, oyunun rengini açıklamak için şöyle 
yapılır şeklinde bütün bunlar söylendikten, işin ta
biî seyni anlatıldıktan ve bitirildikten sonra, sıra, 
istisnalarına gelir. İstisnaları da işte bu üç madde
dedir: 

• 1. Genel Kurulda reddedilen tasarı veya tekli
fin akübeti ne olur? 

2. İBİr dönemde sonuçlandırılamamış olan tasa
rı veya teklifin akibeti ne olur? 

3. Hükümetin çekilmesi halinde tasarı veya tek
liflerin afoibetleri ne olacaktır? 

Bunlar istisnaî hallerdir. 

Seyri tabiî bittikten sonra, sıra istisnalara gelmiş 
olmak gerekir; doğrusu budur, doğru olan sistema
tik budur. Komisyonun dikkat nazarına saygıyla sun
mak işitiyorum. 

Bu üç maddeyi geri almak lütfunda ve basiretinde 
bulunurlarsa, isabetli bir hareket yapmış olurlar. 

Çok teşekkür ederim. 
IBAiŞIKlAN — Teşekkür ederim Saym Palaoğlu. 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Değerli üyeler, 

80 inoi veya yeni numaralamaya göre - galilba 78 in
ci madde olan - «Reddedilen kanun tasarı ve teklif
lerinin yeniden Verilememesi». konusunun, aslında 
ıbazı tereddütlere neden olduğu anlaşılıyor. Oysa, yıl
larca süren uygulamalarda bu tereddütler ortadan 
kaldırılmıştır. 

Burada aranan, reddedilen tasarı veya teklifle
rin aynen yüce Meclise, üzerinden bir yıl geçmeden, 
sunulaımaması sınırlaması; ama teklif veya tasarı de
ğiştirilerek verilebilir; bunu kapsamıyor. Tabiî Ana
yasa Mahkemesi bazı kararlarında, kanun tasarı ve
ya teklifinin bir başkasıyla ayniyet arz edip etmediği
ni, yabancılara. Mülk Satışı diye anılan yasanın iptali 
vesilesiyle oldukça ayrıntılı bir şekilde irdelemiştir. 
Orada, iptal edilen ikinci yasanın, birinci yasanın ay
nısı olduğu savı uzun uzun anlatılarak denmiş ki: 
«Hayır; ikinci yasa başka bir yasadır; çünk, şu şu 
ulak değişikliği vardır.» 

©azı arkadaşların uygulamada tereddüde düştük
leri bu konu, sanıyorum, hem içtihatta nemde uygu
lamada vuzuha kavuşmuştur. Bu nedenle, salt, za
bıtlara geçmesi bakımından, bu maddemin nasıl uy
gulanacağı konusunda fikrimi beyan ettim. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 'Kabul edilmiştir efendim. 
Madde 80*i madde 79 olarak okutuyorum : 
Seçimlerin yenilenımesi halinde tasarı ve teklif

lerin durumu 

MADDE 79. — Bir yasama döneminde sonuç
landırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hüküm
süz sayılır. Ancak, Hükümet veya milletvekilleri bu 
tasarı veya teklifleri yenileyebilirler. 

Yasama idönemi başında, önceki dönemde veril
miş soru, Meclis araşıtınması, genel görüşme ve gen
soru önergeleri hükümsüz sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, buyurun efendim 
söz istemiştiniz. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Süvas) —' 
Konuşmayacağım efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
önerge? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 
81 inoi maddeyi 80 inci madde olarak okutuyo

rum : 
Hükmetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve tek

lifleri 

MADDE 80. — Bakanlar Kurulunun herhangi 
bir sebeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu 
güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük deği
şiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komis
yonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. 
Ancak, Bakanlar Kurulunun bir yazı ile Başkanlığa 
bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi
ne devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
ıMaddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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82 nci maddeyi Sİ inoi madde olarak okutuyo
rum : 

'Raporun okunması 
MADDE 81. — Başkan, bir tasarı veya teklifin 

görüşülmesine (başlanırken raporun tamamının 
okunmasına gerek olup olmadığını Genel Kurulun 
işaret oyuna sunar. Buna lüzum görülürse aynen oku
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iisteyen?.. Yo>k. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Raporda ret istemli 
MADDE 82. — Bir kanun tasarı veya teklifinin 

esas komisyonca redldi istenir ve rapor da benimse
nirse, kanun tasarı veya tekili reddedilmiş olur. 
Rapor ibeniimisenımezse komisyona geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ödiyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, şu
rada bariz bir hata yapıldı başlık olarak efendim. 79 
ve 80 inci maddelerde herhalde bu matbua hatası. 

iBASKIAN — Hanigisi efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
MÜNİR F, YAZICI (Manisa) — Efendim, şurada, 
«Seçimlerin yenilenmesi hallinde...» 81 de efendim. 

Madde 81 in başlığı «Seçimlerin yenilenmesi ha
linde tasarı ve tekliflerin durumu» diyor. Ondan son
ra 80 inci maddede yine başlık aynı geçmiş «Seçim
lerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin duru
mu» diyor. 

Bir tanesinin değişmesi lazım. 
B AŞIK AN — Madde düştü de öyle oldu o, doğ

ru doğru. 
Hangi başlık efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — «/İkisinde de aynı 
kelimeler geçiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Durum» kelime
si var efendim. 

BAŞKAN — Efendim bu hususta komisyona 
bir yetki alalım. 
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I ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bir «Du-

I ruım» kelimesi mevzubahis orada. Onu ileride düzel-
I tiriz. Redaksiyon meselesidir, o kadar. 

(BAŞKAN — Efendim sonunda, 86 ncı maddeye 
I ıgöre bu düzeltilecek. 
I 83 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Tasan ve tekliflerin görüşülmesi 

IMADDE 83. — Kanun tasarı ve tekliflerinin gö-
I rüşülmesinde, önce tasarı veya teklifin tümü hakkın-
I da söz verilir. 

I Anayasa değişiklikleri hariç, tasarı veya teklifin 
I maddelerine geçilmesinin veya maddelerinin veya tü-
I münün oylanması, onbeş üye tarafından açık oy is-
I tenmemiişse, işaretle olur. 
I Maddelerine geçilmesi veya tümü reddedilen ta

sarı veya teklifin tümü reddedilmiş olur. 
Maddelerine geçilmesi veya tümü reddedilen ka-

I nun hükmünde kararnameler, yeni bir metin hazırlan-
I ması için esas komisyona geni verilir. 

I Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurul-
I ca kararlaştırıimamışsa, siyasî parti grupları komis

yon ve Hükümet adına kanun tasarı ve tekliflerinin 
I tümü hakkında yapılan konuşmalar yirmişer dakika, 

üyeler tarafından yapılan konuşmalar onar dakika 
ile sınırlıdır. 

I Maddeler hakkında konuşma süreleri, yukarıda-
I ki sürelerin yarısı kadardır. 
I Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyon

dan soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden 
I sorarlar.. Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra 
I ile sorulur. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I bir önceki maddeyi oylamadınız efendim. 

BAŞKAN — Oylandı efendim. 
I Grup adına Sayın Bahadır; şahısları adına Sayın 
I Mustafa Kemal Palaoğlu, Sayın İhsan Tombuş, Sa

yın Hüseyin Aydemir söz almışlardır. 
Doğru Yol Partisi Grulbu adına Sayın Bahadır, 

ibuyurun. 

DYP GRUÖU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

I Bu maddemin dördüncü fıkrasını, biz, tedvin bakı
mından Anayasaya aykırı bir düzenleme olarak gö-

I rüyoruz. Şu şekilde ki: Dördüncü fıkrayı eğer göz-
I den geçirirseniz, «Maddelerine geçilmesi veya tümü 
I reddedilen kanun hükmünde kararnameler, yeni bir 
I metin hazırlanması için esas komisyona geri verilir.» 

306 — 



T^B.M.M. B: 72 4 . 3 . 1987 O: 1 

Şlimdi, burada az evvel işaret edildiği gilbi, Ana
yasanın 88 inci maddesine göre, kanun tasarı ve tek
liflerimi hazırlamak, hükümete ve yalnızca milletve
killerine ait bir keyfiyet. Yalnız, cezası, süresi çevri
len idam hükümlerimin yeniden 30 seneye indirilme
si hakkımda bir düzenleme yetkisi komisyonlara ge
tirilmiştir. Bu, özel kanunla çıkarılmış, komisyonla
ra verilmiş bir yetkidir. 

Şimdi, burada kanun kuvvetinde kararname red
dedildiği takdirde, Genel Kurulda komisyona iade 
edilir ve ret metni hazırlanır. Ret metni, bir nevi, 
bir ret kanunu sekilinde hazırlanıyor ve Genel Kurula 
getiriliyor. Aslında 91 inci maddeyi incelersek, Ana
yasanın 91 inci maddesinin son fıkrasına göre, «Ya
yımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine^ 
sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar.» 

Şimdi, bu kanun kuvvetinde kararnameler Genel 
Kurulda reddedilir edilmez, buradaki ibareye göre 
Resmî Gazetede yayımlanıması ile yürürlükten kal
dırılıyor. 

Şimdi, biz bunu bir önerge ile şu sekile getirdik: 
«Maddelerine geçilmesi veya tümü reddedilen 

kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince alınan bu kararın Resmî Gazetede ya
yınlandığı tarihte yürürlükten kalkar» Burada bir 
yetki devri var; Genel Kurulun yürürülükten kaldır
dığı bir kanun hükmünde kararnameyi, yeniden bir 
komisyona havale keyfiyeti öngörülüyor. Bu düzen
leme, Anayasanın 91 inci maddesinin son fıkrasına 
göre uygun bir düzenleme değildir. Genel Kurulda 
reddedildikten sonra, derhal Resmî Gazetede yayın-
lanmıası ve yürürlükten kalkması lazımdır. Burada, 
kanun şeklinde bir ret metni düzenlenmesi, komis
yonun görev ve yetkisi dahilinde değildir. İşin sü
rati gereği de, bu şekilde hareket etmeyi icap ettirir; 
yürürlükten kalktığına göre, derhal Resmî Gazetede 
yayınlanması gerekir. 

Bunu belirtmek için söz almış bulunuyorum. Be
ni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize te
şekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Sayın Palaoğlu, şahsınız adına mı söz istiyorsu

nuz? 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Slivas) — 

Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
şahsım adına söz istiyorum; grubumuz adına da Sa
yın Aydemir konuşacaklar. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yım ml'llIlö&Velk'Tleri; göiriüşmökltle olUduğuim IçiÜiizük tekli
flimin ve klotmisiyıon raporunun en Ömemıli maddelbrim-
den birine gelmiş bulü'muıyonuz. Bence, bumdan sonra
ki madldfâ de, bundan daha önemlli; ama bu kadar il
gisiz ve bu kadar az milDötivelkıllinin bullumdluığu salon
da, blu kadar ön'eimll'i maddelerim giöiriülşlürılmesimiı de b'iır 
t'alîi'hisiızilllk oîarak değeriJemdirilyoıruım. 

Benim bu maddede, «ıterimoloji» tabirinin dı
şında iki tane önemli değişiklik teklifim olacak. 

Bu terminoloji meselesi şu: Diyor ki, «...Açık oy 
istenmişse işaretle olur». Ne içtüzüğümüzde, ne ka
nunlarımızda, «İşaretle» diye bir talbirimiz yok bi
zim. «İşaret» ne demek? Kaş göz işareti midir, el işa
reti midir, ne işareti? Burada, «İşaret oyu ile olur» 
demek lazım gelir. Bir defa bunun düzeltilmesi la
zım. Eski tabir: «İşarî oyla olur.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon Baş
kanının anladığından emin değilim; bir daha tekrar
lar mısınız? 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — «İşarî oyla» ta
biri vardı; i'şarî oyun karşılığı, şimdi, işaret oyudur: 
«İşaret oyu ile» demek lazım gelir; «itşaretle» oy ol
maz. Bir defa terminolojik bakımdan bunun düzel
tilmesi lazım. 

İkincisi: 76 ncı madde konuşulurken arz etmiş
tim; belki muhalefet partili arkadaşlarım benim bu 
teklifime iştirak etmeyecekler, kendilerimin fikirleri
ne hürmet ederim; ama bemim samimi .görüşüm şu 
ki, hiçbir itiraz olmayan, herkesin ittifak ettiği bir 
madde üzerinde, kalkıp, neticesi olmayan konuşma
nın yapılması beyhude zaman harcamaktır. Ben de
rim ki, burada, maddeler üzerinde konuşma açılır
ken, eğer o maddemin metinden çıkarılması, değişti
rilmesi veya reddedilmesi, bir başka fıkra eklenme
si hususunda herhangi bir teklif yoksa, bu maddeye 
hiçbir itiraz yok demektir. İtiraz olmayan madde üze
rinde de kalkıp burada beyhude konuşmanın da 
bence manası yok. 

Şimdi, teklifimde <şunu getiriyorum: Bu gilbi hal
lerde, ittifak olunan hallerde kanun maddesi oku
nur ve oylanır. Bunu yaparsak, bundan sonraki mad
dede gelecek önergeler üzerindeki konuşmalar da-
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ha da ciddileşir. Ben bundan sonraki maddede öner
gelerin aleyhinde konuşmanın da getirilmesini teklif 
edeceğim.... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şart Sayın Tom-
buş. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Şart. Çünkü, be
nim haberim olmayan bir önerge burada okunuyor; 
onun lehinde konuşuluyor; ben konuşaJbilsem, imkâ
nım olsa, belki o önerıgenin reddini sağlayabileceğim; 
ama o hakkı bana vermemiş. Bütün maddeler üze
rinde bir hususta, iki lehte, iki aleyhte veya bir leh
te bir aleyhte konuşma hakkı varken, önergeler üze
rindeki görüşmelerde lehte konuşma var, aleyhte ko
nuşma yok; bu da antidemokratik bir uygulamadır 
mevcut İçtüzüğümüzde; yenisinde bunu getireceğim. 
O zaman, buradan tasarruf ettiğimiz zamanı oraya 
aktarmış oluruz. 

Üçüncü tekl'iffıim, sorularla ilgili; yani komisyon
dan ve hükümetten sorulan sorularla ilgili. Burada 
(biz bilhassa bütçe müzakereleri sırasında görüyoruz; 
sıralarımızda mikrofon olmadığı için Jıerkes sorusu
nu ayakta soruyor, o da duyulmuyor ve ortaya mik
rofon konuluyor. Şimdi, söz hakkı olmayan veyahut 
da söz sırası bulunmayan milletvekili kalkıyor, soru 
ısormak bahanesiyle çıkıyor ve kürsüde konuşması 
lazım gelen şeyleri konuşuyor. Tabiî, burada oturu
mu yöneten başkanvekiUeri de müşkül durumda ka
lıyor. Başkan «Sorunuzu sorun» deyince, «Efendim, 
izah ediyorum» diyor ve devam ediyor, bunu önle
menin de imkânı yok. 

Bu bakımdan, bu soru müessesesi sonuna kadar 
suiistimal ediliyor. Her parti edebilir; iktidar partisi 
de edebilir, muhalefet partileri de edebilir; ben par
tiler üzerinde durmuyorum, milletvekilleri üzerinde 
duruyorum. Şimdi, bunun da bir zapturapat altına 
alınması lazım gelir. Benim kanaatimce görüşmeler 
sona erinceye kadar, «Görüşmler bitmiştir» denilin-
ceye kadar, her milletvekili muayyen şartlarla soru
larını yazılı olarak başkana verir; zaten sorular baş
kandan soruluyor. Görüşmeler bittikten sonra da, 
başkan, bunları geliş sırasına göre komisyona tev
cih eder ve cevaplarını alır. Bunu da bir zapturapt 
altına almış oluruz ve bu soru sorma müessesesini 
de böylece ciddiye almış oluruz. 

O anda biri kalkıp "aklına gelen bir konuda şunu 
sordum, bunu sordum da diyemez; soru sormak is
teyen, önceden yazacak düşünecek ve ciddî olacak 
sorusu; rastgele, gayrî ciddî soru sormak imkânını 

da kaldırmış oluruz. Benim bu maddede üçüncü tek
lifim bu. Yani, birincisi terminoloji bakımından; 
ikincisi itiraz olmayan maddeler üzerinde konuşma 
açılmadan maddenin okunarak oylanması bakımın
dan; üçüncüsü de bu soru müessesesinin ıslahı ba
kımından teklifim oklu. Bu hususları bir önerge ile 
teklif ettim; iltifat ederseniz, ibilmiyorum, belki iyi 
olacak. 

Teşekkür ederim. 
BAŞÖCAN — Teşekkür ederiz Sayın Tomlbuş. 
ıSosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Hüseyin Aydemir, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
(İzmir) — Sayın Başkanım, pek muhterem milletve
killeri; komisyon metninin 84 üncü maddesindeki 
düzenleme, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi 
sırasında uyulması gereken genel esasları tespit et
mektedir. Bu bakımdan, İçtüzük teklifinin bu madde
sindeki metin düzenlemesi yerindedir. Ancak, mad
denin son fıkrasında soru müessesesi, yani teklif ve 
tasarıların görüşülmesi sırasinda, konuşmalar bittik
ten sonra, milletvekillerinin komisyondan veya hü
kümetten soracakları ve cevaplandırılmasını istedik
leri sorularla ilgili durum bir iki satırla özetlenmiştir. 
Sorularla ilgili bu düzenleme - biraz evvel sayın ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi - yetersizdir ve haki
katen ıslah edilmeye muhtaçtır. Bu müessese genelde 
yeterli olsa bile - diğer kanun müzakerelerinde - özel
likle üç yıllık tecrübe ve uygulamalarımızın netice
sinde vardığımız müşterek kanaate göre, bütçe mü
zakereleri sırasında ayrı bir önem ifade etmektedir. Bu 
bakiırndan, bütçe müzakerelerindeki soru müessese
sinin düzenlenmesiyle ilgili ayrı bir madde tanzim 
edilseydi çok daha iyi olurdu, öyle bir hüküm düşü
nülmediğine ve teklif edilmediğine göre, soru mües
sesesi de bu 84 üncü maddenin en sonunda iki satır
la ifade edildiğine göre, bu metnin sonuna, soru mü
essesesinin bu ifadesinden sonra, yeni bir fıkra ekle
mek zorunda kalıyoruz. Biz, bu ekleneodk fıkrayla 
ilgili önergemizi de ayrıca vermiş bulunuyoruz. 

Şirddi, biz burada, bütçe müzakereleriyle ilgili 
soruların milletvekilleri tarafından hangi şartlarda ve 
hangi imkânlar içerisinde sorulabileceğini düzenle
dik. Bunun için hafızalarınızı bir yoklayın, 
üç yıllık bütçe müzakerelerini hatırınıza geti
rin. Bütçe müzakereleri başlamadan 15-20 gün önce, 
konuşmak isteyen, katkıda bulunmak isteyen bütün 
milletvekilleri, bütçen/in düzenlenmesinde olsun, büt
çe vesilesiyle hükümetin tasarrufları ve ııygulamala-
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rıyla ilgili konularda katkılarını ortaya dökmek için 
ıgörev anlayışı içerisinde, sorumluluk duygusu içinde 
konuşan milletvekilleri, gece sabaha kadar konuş
ma hakkı alabilmek için kuyruğa girerler. Bu bütçe 
müzakerelerinde sıraya giren bu 40-50-60 milletveki
linin içinden ancak ilk sıralardaki 20-30 milletvekili 
konuşma hakkını kazanır ve onlara da 10 dakika gi
bi bir konuşma hakkı, imkânı sağlanır. Onun dışın
da, 400 üyeli bir parlamentonun diğer üyelerine 
- gruplar hariç - milletvekili olarak bütçenin müza
keresinde ve bu vesileyle bakanlıkların icraatları ko
nusunda en küçük bir katkıda bulunma imkânı veril
mez. Böylece, onun vazife ve sorumluluk duygusu 
köreltilmiş olur. 

Şimdi, kuyruk olup, gece sabaha kadar nöbet tu
tan milletvekillerinden ancak 2 tanesi bütçe müzake
relerinde bakanlık bütçesiyle ilgili konuşma imkânı 
elde edebilir. Ya geriye kalan 398 milletvekilli ne ola
cak? İşte o da katkısını burada soru müessesesiyle 
sağlayacaktır. 

Binaenaleyh, biz, yangından mal kaçırır gibi, bura
da, konuşmaların sonunda alelacele, bazen soruya da. 
imkân vermeyecek çeşitli kombinezonlarla, süratle 
madde müzakerelerine geçer ve o günkü bütçe görüş
melerini - gece yarıları dahi olsa - hemen bitişirsek, 
milletvekili kendi görevini, kendi vicdanına karşı, 
seçmenlerine karşı, milletine karşı olan sorumlulu
ğunu yerine getirememenin üzüntüsü içerisinde kalır. 

Bu yılki bütçe müzakereler1!nıin Genel Kuruldaki 
görüntüsünü, acısını, üzüntüsünü hepimiz efkârıumu
miyeyle beraber yaşadık. Basın, günlerce ilginin az
lığından şikâyet etti. İlgi niye az? Genel Kurulda en 
önemli bütçeleri müzakere ederken, niçin özlediği
miz milletvekili topluluğunu burada tamamen nok
sansız olarak göremedik arkadaşlar? Bunun üzerin
de buıgün düşünmek mevkiindeyiz, mecburiyetinde
yiz. 

Erkenden sıraya girmiş, kendisini harcamış; ama 
5 veya 10 dakikalık olsun kendisine konuşma imkâ
nı verilmemiş olan bir milletvekili, gelip burada ko
nuşmaları dinlemekle, herhalde, görüşmelere katkı
sını yapamamış olacaktır. Bir milletvekili olarak gö
rüşmelere katkıda bulunamadığım bir durumda, be
nim buraya-gelebilmem için görevimi kolaylaştıracak, 
hükümetin çalışmalarına ışık tutacak, katkıda bulu
nacak, olumlu veya tenkit mahiyetindeki görüşleri
mi hiç olmazsa burada soru olarak ifade etmeme 
imkân verir. Bu imkân verilirse, o zaman televizyon

daki görüntüler de değişir; bütçe müzakerelerini ta
kip öden, katılımda bulunan milletvekillerinin ne ka
dar çok olduğu, vazifesinin üzerinde ne derece has
sasiyetle'durduğu daha iyi şekilde anlaşılır. 

BAŞKAN — Televizyon. vermez efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Televiz

yon en geniş şekilde verdi, boş sıraları gösterdi ve 
vatandaş ıstırap duydu, üzüntü duydu; çünkü, bura
daki müzakerelerin mahiyetini, her milletvekilinin 
katkıda bulunmak için çırpındığını vatandaş orada 
blmiyordu ve geniş ölçüde, büyük boyutlarda ten
kitler yapıldı; bu tenkitlerden hepimiz üzüldük. Ni
ye üzüldük? Plan ve Bütçe Komisyonunda, isteyen 
milletvekiline sınırsız olarak konuşma hakkı tanındı; 
ama Genel Kurulda iki milletvekilinin 10'ar dakika 
konuşma hakkının dışında, diğer bütün milletvekil
lerinin hakkı teslim edilmedi, o imkân sağlanmadı 
İçtüzük gereğince. Bu İçtüzüğü halka anlatmamız, 
topluma anlatmamız mümkün değil. 

Netice olarak: Soru müessesesini eğer cazip bir 
hale getirebilirsek; o soruda milletvekili, düşünce 
ve fikriyatını en iyi şekilde ifade eder, açıklamada 
bulunur ve böylece katkıda bulunursa, hem milletve
kili toplantıya iştirak eder, hem de o köy kahvelerin
de, dağ başlarındaki kahvelerde televizyonun başın
da bekleyen vatandaş, kendi sorunlarının Meclis kür
süsünde dile getirildiğini bilerek ferahlar, gurur du
yar. Bu bakımdan, soru müessesesi hakikaten özledi
ğimiz şekilde burada ifade edilebildi mi? 

Hatırlayalım, yine hafızalarımızı tazeleyelim: 
Üç yıldır burada soru sorarken, Başkanlar, İçtüzük 
gereği, haklı olarak, açıklama yapılmasına müsaade 
eflmediler. Açıklama yapılmadan soru sorulur mu? 
Başkanlar, «Sadece iki satırlık soru» dediklerinde, 
«Sayın Başkanım, müsaade et, espriyi açıklayyım» 
diyoruz. Çünkü, o kadar ayrıntı var ki, o soruda açık
lama suretiyle alternatifler getiriyoruz, konunun so
run tarafını ifade ediyoruz ve böylece, sonunda iki 
kelimeyle, sayın bakandan veyahut komisyondan ce
vaplandırılmak üzere, «Bu konuda ne düşünüyorsu
nuz, nedir durum?» diyoruz. Bir imkân geçmiştir eli
mize, ama «Açıklama yapamazsın», «O sorduğun 
suali başka bir arkadaşın sordu, sen soramazsın.» di
ye önleniyor. Aynı soru da olsa, sorular arasında 
namütenahi fark vardır. Çünkü, sorunun unsurla
rında, gerekçelerinde, açıklamalarında ayrı bir yak
laşım mevcuttur, çözüm mevcuttur. Peki biz bunu 
dahi esirgersek, bu sual daha evvel sorulmuştur, sen 
aynı suali soramazsın dersek, o milletvekili neyi sora-
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cak arkadaşlar? Demek ki, aksayan bir durum var. 
Hükümete en önemli soruyu soruyorsun, toplum 
kalkınması konusunda soru soruyorsun... Toplum kal
kınmasından soracağım; çünikü, Milletlerarası Çalış
ma Konferansı «Toplum kalkınmasını devreye so
kun, işsizliğe imkân sağlayın» diyor. Ben bunu ifa
de etmek için iki, üç satır konuşuyorum ve sonunda, 
işsizliği önlemede bu toplum kalkınması yöntemleri
ni devreye sokun derken... 

BIAlŞKAN — Süreniz doldu Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ...Başkan 

daha konuşıma imkânı vermiyor. O söyleyeceklerimi 
söylemedim buradan, hâlâ içimde ukdedir. Çünkü, 
toplum kalkınması demek, köy kalkınması demektir. 
Gelecek hafta özel idare kanunu görüşülürken... 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sadet dışına 
çıkmayalım efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ...Burada 
köy kalkınmasının, toplum kalkınmasının ne oldu
ğunu.... 

BAŞKAN — Köy kalkınması ile ilgisi yok şim
di ibunun. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Köy kal
kınmasının ne kadar hayatî önem ifade ettiğini bu
rada müşahede edeceğiz, görüşeceğiz. 

Şimdi bakan çıkıyor, «Bunların cevalbı planlama
da vardır, kalkınma planlarında, programlarda yazı
lıdır, oradan okuyun, bakın» diyor. Arkadaşlar, ola
maz bu. Milletvekili, görüşlerini, duygularını, sorum
luluğunun bir icabı olarak, bu kutsal kürsüden soru 
müessesesi ile yerine getirmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, süreniz 
geçti. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu hakkı 
milletvekiline en geniş şekilde tanıyalım. Eğer ta
mamen yolsuzîaşmasını ve sorumluluğun hududu dı
şına çıkmasını önlemek istiyorsak, takyit edelim ve 
«Milletvekili istediği takdirde 5 dakikayı geçmemek 
şartıyla, bu konuda, konuşmalardan sonra sorularını 
balkandan veya komisyon sorabilir, cevaplandırılma
sını istiyebilür ve bakan da o soruya cevap vermeye 
medburfdur» diyelim arkadaşlar. 

DURCAN EMİRBAYER (tamir) — 5 dakika 
yetmez efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunu de
diğimiz an, bütçe müzakereleri, Genel Kurul, hepi
mizin iftiharına layık, büyük boyutlarda başarılı bir 

çalışma içine girecektir. Bu imkânı bize sağlayın; 
çünikü her gün centilmenlik anlaşması yapılıyor, her 
gün bozuluyor. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu, lütfen bağ
layın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsamahanıza teşekkür ederek konuşmamı 
bağlıyorum. Gruplar arasında her gün centilmenlik 
anlaşması yapılıyor, her .gün bozuluyor. Yeni bir 
anlayışı hâkim kılalım aziz arkadaşlarım. Sırça köşk
tür, 63 üncü maddede geçen gün büyük bir albide 
diktik; anlayışınızla, vicdanınızla, sorumluluk duy
gunuzla, milletvekiline katkıda bulunma imkânını sağ
ladık. Bu imkânı bu/gün de verin. Nihayet, konuşa
cak olan beş yada on milletvekilidir ve biz belki de 
bir saat kaybederiz; fakat hepimiz tatmin oluruz, 
kendi vicdanımıza karşı tatmin oluruz, büyük ve yü
ce milletimize karşı tatmin oluruz. 

Bu inançla hepinize en derin hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Sayın Aydemir, siz her zaman konuşuyorsunuz, 

sizin için beş dakika, on dakika süre kısıtlaması yok. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sağolun, mü
samahanıza teşekkür ederim. 

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

saygıdeğer üyeler, gerçekte İçtüzüğün en hayatî ko
nularından, maddelerinden biri ve ondan sonra he
men ardından birbirinden önemli, kritik maddelerin 
müzakeresine geçmiş bulunmaktayız. Bu madde iki 
bakımdan önemlidir : Biri düzenleme içeriğinde yer 
alan Anayasaya aykırı hüküm; öte yandan, konuş
ma süresinin kısıtlılığını getiren bir ibarenin, bir hük
mün yer alması ve daha sonra da Sayın Tombuş'un 
kişisel olarak ve grup olarak katılmadığım, ama son 
derece önemli bir değişiklik önergesi söz konusudur. 
Özellilke, Sayın Tombuş, «İtiraz edilmeyen maddele
rin müzakeresinde özel usul benimsenmeli» diyor; 
bunun yüce Mecliste enine boyuna tartışılmasını ar
zu ediyoruz. Sayın Tombuş'un dediğine benzer yön
temler uluslararası kuruluşlarda vardır; ama onun 
bu Meclis için neden geçerli olamayacağını karşılıklı 
olarak tartışmak gerektiğini düşünüyoruz. 

Benim üzerinde durmak istediğim birinci konu: 
Kanun hükmünde kararnamelerin, yüce Meclis tara
fından maddelerine geçilmesi kabul edilmediği veya 
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tümünün reddedilmesi halinde ne yapılacaktır? Bu 
madde ile özel bir hüküm getirilmiştir. Burada diyor 
ki, kanun tasan ve teklifinin eğer tümü veya mad
delere geçilmesi kabul edilmemişse, tümü reddedilmiş 
olur. Doğrusu bu. Kanun hükmünde kararnameye 
gelince : Eğer aynı akıbet kanun hükmünde karar
name için ortaya çıkarsa, bu takdirde, komisyona, 
bir metin hazırlamak üzere,' yeniden havale ediliyor; 
yani, ret metni hazırlanmak üzere havale ediliyor. 
Bu, ne Anayasanın öngördüğü, ne de mantıkî olarak 
izahı mümkün olan bir şey değildir. Çünkü, mantıkî 
olması mümkün değildir; Büyük Mecliste iki defa 
oylama yapıyorsunuz; reddettiriyorsunuz, ondan son
ra komisyona geri gönderiyorsunuz. Herhalde orada 
«kanun hükmünde kararname kaldırılmıştır» diye 
ret metni hazırlanıyor, sonra tekrar buraya geliyor 
ve tekrar oylanıyor! Bu, olacak iş değil. Siyasî kon
jonktüre bağlı olarak birbirinden farklı sonuçlar da 
çıkabilir. Komisyon ne yapacak? Komisyon, bir nevî 
teklif hazırlayacak. Oysa - biraz önce okudum - Ana
yasanın 88 inci maddesinde belirtildiği gibi, kanun 
teklif etme yetkisi ancak ve ancak, milletvekillerine 
ve Bakanlar Kuruluna aittir. Komisyona ret metni 
kaleme aldırılacak ve ondan sonra gelecek. Nasıl ya
pılacak, o da belli değil, ama böyle, birisi önermiş; 
ona, hemen, mal bulmuş gibi saldırmışlar, böyle bir 
garip ifadeyi koymuşlar. 

Şimdi, daha büyük sakıncanın nereden geleceğini 
söylemek istiyorum. Anayasanın 91 inci maddesinde, 
«Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince reddedilen kararnameler - al
tını çiziyorum - bu kararın Resmî Gazetede yayım
landığı tarihte yürürlükten kalkar» diyor. Anayasa 
hükmü bu kadar net; yüce Meclisçe reddedilen ka
rarnameler, derhal Resmî Gazetede yayımlanacaktır. 
Siz ne yapıyorsunuz? Kararname burada reddedilin
ce, komisyona havale ediyorsunuz. Kaç gün kalacak 
orada? Olacak iş mi bu? Anayasanın 91 inci madde
sine göre, Meclisin iradesi burada gayet açık : Ka
rarname reddedilince, artık Resmî Gazetede yayım
lanacak ve o, derhal yürürlükten kalkacaktır. Yürür
lükten kalkmayı Anayasa açıkça bağlamıştır ve Res
mî Gazetede yayımlamak zorundasınız. O zaman Ana
yasaya aykırı bir yetkiyi komisyona vermiş oluyor
sunuz ve özellikle de Resmî Gazetede yayımlanma 
süresini, bilinmeyen bir tarihe erteliyorsunuz. Bun
dan daha dehşet verici bir şeyi tasavvur edemem; 
böyle bir hukukî uygulamayı düşünemiyorum. Ne 

gereği var? Yüce Meclis reddetmiştir, maddelere ge
çilmesi kabul edilmemiştir ve Resmî Gazetede ya
yımlanır, yürürlükten kalkar. Efendim, o karar ne 
tür hir karar olacak? Kanun mu olurmuş, kanun dı
şında başka bir şey mi olurmuş?.. Bırakın onu, «ka
rar» d:yor; karar yayımlanır ve yürürlükten kalktığını 
belirtir. Onun hukukî ismi, kimliği elbette ki, yüce 
Meclisin bu tatbikatı sürdürmesi sırasında ortaya çı
kacaktır. Biz bir tanesini yaptık, hatırlarsanız, oda
lar birliğiyle ilgili kanun hükmünde kararname red
dedildi. Sayın üyeler, Anayasaya aykırı böyle bir 
maddeyi kabul etmemiz mümkün değil. 

İkinci nokta, bu konuşma sürelerine ilişkindir. 
Evet, konuşma ne için yapılır? Bir katkı için yapılır. 
Aslında, ne komisyonlardaki müzakere usulü, ne Ge
nel Kuruldaki müzakere usulü, milletvekilinin kim
liğini bulmasına elverişli değil. Milletvekilini sürekli 
ikinci planda ve gölgede tutmaktadır ve -burada de
koratif olarak kabul ediyor. Çünkü, grup nosyonuna 
dayanan, parti grupları nosyonuna dayanan bir mü
zakere usulü bsnimsemişizdir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Onun için de Meclis 
boş kalıyor. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Öylesine ki, Sa
yın Tombuş'un ileri sürdüğü, o gelişmiş bazı uluslar
arası kuruluşların müzakere usullerinde rastlanan, iti
raz görmeyen maddelerin belli bir bekleme süresin
den sonra otomatik olarak belki kanunlaşması veya
hut karar haline gelmesi gibi prosedürler, aslında, bü
yük ölçüde milletvekillerine veya oradaki üyelere ola
ğanüstü insiyatif tanınan müzakere usullerinin cari 
olduğu kurullarda söz konusudur. Burada olamaz, 
burada sakıncalı olabilir; ama benim üzerinde dur
duğum konu şu : Milletvekili nerede konuşmayacak? 
Hiçbir yerde konuşmayacak. Komisyonlarda konuş
ma mümkün değil. Buraya gelince, «Efendim, seç
mene selam dedirtme» veya ona «selam gönderme» 
etiketi yapıştırılarak kısıtlanır; olmaz. 

Burada benim itiraz ettiğim; tümü üzerinde yapı
lan konuşmalarda gruplar 20 dakika, diğerleri 10 da
kika; maddelere geçilince bu sürenin yarısı, yani 
gruplar 10 dakika, milletvekili 5 dakika ile sınırlı ola
cak. Şimdi düşünüyorum : Maddeler üzerinde konu
şurken grup konuşursa başka, milletvekili konuşursa, 
başka büyük etkiler doğuracak değil. O halde, süre
leri birbirlerinden neden ayırıyorsunuz? Bu, sürekli 
olarak grup ağırlığını milletvekilinin omuzları üze
rine çöktürmek ve onu büyük ölçüde sindirmek olu-
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yor. Böyle olmaz. Ancak o zaman, milletvekiline, 
«Ben burada sahiden «dekoratif olarak addedilmiyo
rum, bana değer veriliyor ve istediğim zaman bu kür
süye çıkıp, maddeyle ilgili şeyler söyleyebilirim» de
dirtebiliriz. 

Sayın üyeler, sizlere bir örnek vermek istiyorum: 
Bu iktidar zamanında, yasa maddelerinin nasıl çık
tığını çok iyi biliyorsunuz. Yarın, şirket kurtarma ya
sa tasarısının 5 inci maddesi önünüze gelecek; bir gö
rünüz, tam üç sayfa... İnsaf ediniz!.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen bağlayınız efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli arkadaş
lar, elinizi vicdanınıza koyunuz... Üç sayfalık madde 
için bir kimseye beş dakikalık konuşma yetkisi vere
ceksiniz!.. 

Bu nedenle, bu maddenin bu şekilde kabul edilme
mesini yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim madde üzerindeki müzakereler son bul

muştur. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş 

sırasına göre okutuyorum... 

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

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi bu madde 
hakkında verilmiş önergeler vardır ve bize geldi, oku
duk. Aynı şekilde 84 ve 85 inci maddelerde de veril
miş önergeler vardır. Bu üç madde birbirleriyle ilgili 
olduğu için müzakerelerin uzamaması bakımından biz 
komisyona geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu madde ve... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu madde, 84 ve 
85 inci maddeleri efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmek istiyorum efendim : Geçenler-

.de aynı şey oldu, önergeler tam oylanacağı zaman 
maddeyi komisyon geri alıyor, ondan sonra da geri 
geldiğinde de maddeyi oyluyorlar. Bu şekilde hareket 
edilebilir efendim. 

BAŞKAN — Anlayamadım, nasıl gelip maddeyi 
oyluyorlar? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Efendim, «Gö
rüşmeler bitmiştir» diyorlar. Nitekim, daha önceki 
maddede de aynı şey oldu; sonra getiriyorlar ve öner
geleri oylatıyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Böyle bir şey olur 
mu efendim? 

BAŞKAN — Yok, böyle bir şey olmaz, itimat 
buyurunuz efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önergeler okun
sun efendim. 

BAŞKAN — İtimat müessesesi var efendim, iti
mat ediniz lütfen. 

Madde, komisyona iade edilmiştir. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Verilen önergeler 

okunsun efendim. 

BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Üzel? 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hangi önergeler 

var, hangi önergelerle birlikte geri veriliyor, önerge
ler okunsun efendim. Önergeleri bilmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim böyle bir usul yok. Komis
yon istediği takdirde, önergeler... 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Tamam", öner
geleri bilmiyoruz ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usul yok. Ko
misyon maddeyi önergelerle birlikte geri alıyorsa; 
önergeler Genel Kurulda okunmaz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — •Önergeleri bil
miyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Üzel, şu vardır: 
Komisyonun geri alması demek, bunu komisyonda 
müzakere edecek demektir. Eğer, •milletvekili arka
daşlarımızın >bu meselede 'bir düşünceleri, *bir gö
rüşleri varsa, pekâlâ komisyon toplantılarına gidip, 
maddeyle ve mevzuyla yakından ilgilenirler. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
benim önerim tabiî bunu Sayın Başkanlığa da arz 
ettim, üyelerine arz ettim, belki Başkanın haberi 
yok - bu şekilde iade edilenler, genellikle ihtilaf
lı maddeler. Bu ihtilaflı maddeler üzerinde, ikti
dar partisinden ve muhalefetten temsilciler çağrı
larak, orada bir uzlaşma sağlama imkânı aransın 
ve böylelikle, sanıyorum, onlar üzerinde uzun uzun 
yeniden tartışmalar yapmak gereği ortadan kalkar. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. dOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, arkadaş
larımız müsterih olsunlar; biz gruplara tebliğ ©timek-
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le, kendilerine tebligat yapmakla beraber, önerge 
sahiplerine de tebligat yapacağız ve bu şekilde ko
nuşacağız. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu mesele, komis
yonda gereğince müzakere edilerek, anlaşılarak ge-
linse, burada, Genel Kurulda çok çabuk çıkar. Za
ten, dikkat buyurursanız, Genel Kurul, komisyon ka
dar meseleye derinliğine inemiyor, inemez. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) İmkân yok. 

BAŞKAN — Vakit yok, usuller buna müsade et
miyor; ama komisyon, hem meselede ihtisas sahibi 
haline gelmiştir; güzide, ihtisas sahibi arkadaşları
mızdan teşekkül etmiştir; lütfen, oralarda halledile
rek buraya getirilirse, daha kolaylıkla çıkarılır tabii. 

Teşekkür ederim. 
84 üncü maddeyi okutuyorum : 
Değişiklik önergeleri 
MADDE 84. — Kanunlarda veya içtüzükte ak

sine bir hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde 
bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin ko
misyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi veya met
ne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas 
komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri vere
bilir. 

Değişiklik önergeleri kanun tasarı ve tekliflerinin 
basılıp dağıtılmasından itibaren Başkanlığa veriılebilir, 
Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandık
tan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az 
beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işle
me konulmaz. 

Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu 
olmayan sair kanunlarda ek ve değişiklik getiren 
yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik öner
geleri işleme konulmaz. 

Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu 
içinde olan, ancak komisyon metninde bulunmayan 
bir maddenin eklenmesi veya değiştirilmesini iste
yen ve komisyonun katıldığı önergeler komisyona 
verilir. Komisyonun aynen veya değiştirerek iade 
ettiği bu yeni metin üzerinde görüşme açılır. 

Değişiklik önergelerinde, değiştirilmesi, kaldırıl
ması veya eklenmesi istenen hükümler açıkça be
lirtilir. Açık olmayan ve şarta bağlı önergeler işleme 
konulmaz. 

Değişiklik önergesi ile gerekçesi beşyüz kelime
den fazla olamaz. 

•Başkan, değişiklik önergesinden komisyonu der
hal haberdar eder. 

.Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykı
rılık sırasına göre okunur ve işleme konur. 

önerge sahibi, isterse beş dakikayı geçmemek 
üzere gerekçesini açıklamak için söz alabilir. Sonra 
Başkan önergeye 'katılıp katılmadığını komisyona 
ve Hükümete sorar. Komisyon ve Hükümet ka
tılmama gerekçelerini açıklar. 

Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı 
oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel 
Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komis
yona geri isHteyeMk. Ged verMlmfâsi kabul edildiği tak
sinde, kldml'lsyon önsergeye göre yenli bDr metin hazırlar 
veya kemdi metnimin aynen kabulünü isteyebilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, va
kitten kazanmak için biz önergelerle beraber mad
deyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Demek ki, bu 84 üncü madde de önergelerle be

raber komisyon tarafından geri alınıyor efendim. 
85 inci maddeyi de geri istiyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNlOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Yani, eski 86, yeni 85 inci maddeyi 

de önergeleriyle beraber komisyon geri istiyor. Ge
ri veriyoruz efendim. Eski 87 ncl madde şimdi 86 
ncı madde oldu. 

Bunun üzerine bir talebimiz yok değil mi efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) Hayır efendim, yok. 

BAŞKAN — Eski 87 nci maddeyi 86 ncı madde 
olarak okutuyorum : 

Bir maddenin önce konuşulması veya fıkraların 
ayrı ayrı oylanması 

MADDE 86. — Genel Kurulda bir maddenin 
diğerinden önce konuşulmasına işaret oyuyla karar 
verilebilir. 

Görüşülen madde birden çok konu veya fıkra
lardan meydana gelmişse bunların ayrı ayrı oya 
konulmasına onbeş milletvekilinin yazılı teklifi üze
rine, işaret oyu ile karar verilebilir. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. 

Sayın Palaoğlu ve Sayın Vardal söz istemekte
dir. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin bu mad
de ile ilgili metni üzerinde şunları söylemek ihtiya-
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cini duydum: Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmek te olan bir kanun tasan ve
ya teklifinin, birden çok konuyu düzenleyen bir 
maddesinin, 15 üye isterse, konulara göre, ayrı oya 
sunulmak suretiyle görüşülmesini belirtmektedir bu 
madde. 

Şimdi, bir tasarının veya teklifin pek çok konuyu 
bir madde ile düzenlenmesinden bahsediliyor ve bu 
öngörülerek, kabul edilerek, «yani, böyle olabilir;» 
bir tasarının veya teklifin bir maddesi birden çolk 
konuyu düzenliyor olabilir; olur» diyor, meşrulaştırı-
yor; ama «15 üye isterse şöyle oylanır» diyor. 

Kötiü yasamacılığı teşvik ©den ve meşrulaştıran 
bir İçtüzük düşünmek istemiyorum. Bir tasarının 
veya teklifin 'bir maddesi bir konuyu düzenler, bir
den çok konuyu düzenlemez; ama maddede, «düzen
lenirse olur» şeklinde hüküm var, yani İçtüzüğün 
86 ncı maddesi «olur» diyor, teşvik ediyor, meşru-
laştırıyor. Olur; ama «konularına göre, ayrı ayrı 
oylanmasını üyeler isteyebilirler» diyor. 

(Bir düşüncem daha var. Yine maddede «bir mad
denin birden çok fıkrası varsa, yine şu kadar üye
nin istemi üzerine, fıkralar ayrı ayrı oya sunula
bilir» şeklinde bir hüküm var. Bir konu, bir mad
de ama birden çok fıkra... Bu mümkündür; fakat 
fıkraların ayrı ayrı oylamasını da, bir isteme ve 
Genel 'Kurulun takdirine terk etmemek gerekir. Öy
le olaylar, öyle örnekler olmuştur ki, ciddî sıkıntı
lar ve ciddî ihtiyaçlar doğurmuştur, örneğin; Yurt 
dışına gönderilecek bir heyetin, yurt dışına gönderi
lecek bir askerî birliğin veya bir parlamento heyeti-
tıiin göndieırilimıesime ve gölnderiMiğVlgönderileeieği tak
dirde, «Bütçede ilgili ödenek tükenmiş hulunduğun-
dan, şuradan şuraya aktarma yapılmasına dair» 
sökünde bir madde veya bir fıkra düşününüz; bir
birinden çok farklı iki unsuru tabiaten içermektedir. 
Ben belki, o askerî birliğin veya o parlamento he
yetinin, o münasebetle, yurt dışına gönderilmesine 
karşı olacağım; ama bana rağmen, yüce Genel Ku
rul takdir edecek ve gönderilecekse, o zaman, gön
derilecek olan vatan evladının aç ve çıplak kalma
sına da gönlüm razı olmayacağı için, bunların ayrı 
ayrı oylanmasını istemek, hakkım olacaiktır. Benzer 
ihtiyaçlar ve benzer sıkıntılar yaşanmıştır. 

Kötü yasamacılığı, kötü tedvini teşvik eden ve 
meşrulaştıran bir İçtüzük düşünmek istemediğimi 
tekrar yüce Genel Kurulun dikkatine sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Buyurun Sayın Vardal. 
Sayın Tutum, sizin konuşmanız grup adına ola

cak değil mi? 
CAHİT TUTUM ı(Balıkesir) — Şahsım adına 

efendim. 
BAŞKAN — Şahsınız adına olmaz efendim, an

cak grup adına olur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, siz grup adına mı 
konuşacaksınız? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Grup adına efen
dim. 

BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Tutum, zatı âli
niz şahsınız adına konuşabilirsiniz. 

DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zon
guldak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşmekte olduğumuz 86 ncı maddenin birinci fıkrası 
üzerinde durmak istiyorum. 

Bu fıkra, bir maddenin diğerinden önce görüşül
mesine işaret oyu ile karar verme imkânını getiriyor. 
Yani, birden çok madde ihtiva eden bir kanun tasa
rısı veya .teklifi görüşülürken mesela 4 üncü mad
deye gelindiğinde, 4 üncü maddeyi görüşmeden 5 
inci maddenin görüşülmesine geçme imkânı getirili
yor. ^ ü Ü P 

Hepinizin de hatırladığı gibi, gerek bu dönemde 
olsun, gerekse bundan evvelki dönemlerde olsun, bir 
kanun tasarısı veya teklifinin görüşülmesi sırasında-
bilhassa iktidar kanadı bakımından - eğer görüşül
mesi gereken maddenin reddedilme ihtimali doğarsa, 
o maddenin görüşülmesinin bırakılarak başka bir 
maddeye geçilmesi konusu gündeme getiriliyor; bu 
suretle başka bir maddeye geçiliyor. Bu arada, o 
maddenin {görüşülmesi geciktirilerek, arada geçen 
zaman zarfında gerekli çoğunluğu sağlamak suretiy
le, o maddenin reddedilmesi olasılığı ortadan kaldı
rılıyor. Onun için, bu hükmün İçtüzük metninden 
çıkarılmasında yarar olduğu görüşündeyim. Kanun 
tasarı ve tekliflerinin, sırasıyla herhangi bir mad
deyi atlamadan görüşülmesinde her bakımdan ya
rar olduğu görüşündeyim. 

Arz eder, teşekkürlerimi sunarım. Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
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CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Değerli millet
vekilleri, demin, Meclis müzakerelerinde, milletve
killerinin ve sürekli kuşkuyla bakan bir müzakere 
usulünün ve adabının benimsenmesinden yakınmış-
tık; işte, burada bir örneği daha var: Bir madde 
düşünün; birebirinden oldukça farklı fıkralar var, pa
ragraflar var. Şimdi, bunların hepsi bilinerek kon
muş. Eğer, kanun tasarısını hazırlayan hükümet veya 
teklif sahibi, farlkjlı bir biçimde hazırlamak istesey
di, belki öyle hazırlayacaktı; ama belki o fıkraları, 
o paragrafları bir madde çatısı altında, ıbir pilot çatı 
altında toplamak istemiş, hepsini bir arada göster
mek istemiş; ama her biri aslında konusal açıdan 
farklı müzakere edilir ve farklı karar alınabilir ni
telikte. 

Şimdi yapılan şey şu: Eğer böyle farklı farklı pa
ragraflar ve fıkralar var ise madde metninde ve bun
ların ayrı ayrı oylanması 15 milletvekili tarafından 
istenirse, işaret oyuna başvurulacak ve eğer kabul 
edilirse, o şekilde oylanacak. 

'Biraz sonra oylama biçimlerini göreceğiz. Oyla
manın biçimini tayin konusunda mütereddit adım
lar atılmış; şu kadar adet milletvekili isterse, oyla
manın biçimini de belirlemişlerse, o biçim Genel Ku
rulun tasvibine sunulur; böylelikle, Genel Kurul ka
bul ederse, ancak o biçimde oylama yapılır. O za
man, 15 milletvekilinin iradesine niye başvurdurtu-
yorsunuz? Oylamanın biçimi (ad okunarak mı, yok
sa kupalara konularak mı yapılacağı) konusunda 
birtakım milletvekilleri bir araya gelmişler - (bu 15 
değil, 40 veya 50 de olabilir) -, bir önerge veriyorlar. 
O kişilerin iradeleri önemli değil, oylamanın biçimi
ni belirleme konusunda hiçbir yetkileri yok. O za
man, teklif yetkisini de bırakın, vermeyin. 

Benim, parlamenter sistem bakımından çok cid
dî gördüğüm önemli noktalardan bir tanesi budur; 
burada da aynı hatayı getiriyor. Çünkü, bazı şeklî 
kanunların oylamasında burada kupalar konur veya 
kupalar gezdirilir, oylar onun içerisine boca edilir; 
sevimsiz bir oylama biçimi, hoş değil. 

En kritik durumlarda, kamuoyu bakımından, kim
lerin ne ıtürlü oy verdiklerini belirlemek, isteyen her
hangi bir parti muhalefet grubundan veya bir millet
vekili grubundan bu imkân esirgeneoektir. Diyelim 
ki açık oylama istiyor ve şekli de ad okunarak ola
cak; hayır, bunu yaptıramayacak. Oysa, milletvekil
lerinin buradaki faaliyetlerinin akvaryumdaki gibi 
berrak olması gerekir; çünkü, ne yaptığımızı kamu-
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oyunun bilmesi gerekir. Oylarımızın sahibiyizdir; 
bunu niçin gizleyelim? Yok, ille kupalara doldurul-
sun! Yani bu kadar tehlikeli ve o geçmişteki mec
lislerden kalan çok kötü bir geleneği sürdürüyoruz'. 

jönün için, burada bizim önerimiz, eğer mümkün
se, madde yeniden kaleme alınsın; istirham ediyo
ruz, bu madde de geri çekilsin. En azından, eğer 
.15 milletvekili böyle bir talepte bulunduysa, nihayet 
10 dakika fark eder, 15 dakika fark eder; işaret oyu 
ile maddenin mühim fıkraları ayrı ayrı oylanır; 
önemli, farklı nitelikteki fıkralar ayrı ayrı oylanır 
ve bu şekilde daha sağlam bir müzakere usulünü 
benimsemiş oluruz. 

Tabiî, bu öylesine bir şey ki, iktidarda olan ki
şi, «Acaba bu maddeler veya bu imkânlar tanınırsa, 
öbstrüksiyon yoluyla zaman kazanılır ve yasama sü
reci yaralanır mı, örselenir mi, gecikir mi» gibi bir en
dişe içinde, Değil. Hep, milletvekillerinin veya muha
lefet grubuna mensup milletvekillerinin ellerindeki im
kanları kolayca kötüye kullanabileceklerini, herhangi 
bir neden olmadan, hemen kolayca bu hakları kendi 
çıkarları için ve Meclisin genel saygınlığını düşün
meksizin kullanabileceklerini varsayarak kısmaya 
kalkarken, bizatihi bu zihniyette olanlar, milletve
kili sıfatı taşıdıkları için kendi kendilerini de inkâr 
ve cerh etmiş oluyorlar. 

IBence burada, mümkün mertebe milletvekilini ön 
plana çıkartalım. Elbette ki, gruplardan vazgeçeme
yiz; grup disiplini, parti disiplini olacaktır, partiler, 
demokrasisi büyük ölçüde önemlidir, bunu da kabul 
ediyoruz; ama milletvekilini bu sıralardan silme-
yelim 15 kişi bir şey söylüyorsa ve bu zararlı da 
değil, hiçbir şey değil. İlla «böyle yaparak, fıkraları 
ayrı ayrı oylatıp, bir maddenin kabul edilmesini 10 
dakika geciktirecekler» şeklinde bir zihniyetle, ge
reksiz yere, milletvekilinin iradesine ambargo ko
nulmasın. 

Bu nedenle bu maddenin geri alınmasını istirham 
ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen yek. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. CO$KUNOĞLU (Ankara) — Efendim, madde, 
sanki yeni getirilmiş gibi bir hava esti. Bu madde 
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eski tüzüğün 84 üncü maddesidir ve şimdiye kadar 
hiçbir sakınca doğmamış, uygulamada da yararlı ne
ticeler vermiştir. 

Bu itibarla, arkadaşların endişesinin yerinde ol
madığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
86 ncı. maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergeler?.. 
BAŞKAN — önerge yok efendim. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi 87 nci madde olarak okutuyorum 
efendim : 

BAŞKAN — Efendim, 10 arkadaşımız ad okun
mak suretiyle yoklama yapılmasını talep etmiştir. 

Yoklama yapılmasını talep eden arkadaşlarımız : 
Sayın Tutum, Sayın Uluç, Sayın Palaoğlu, Sayın Çe
lebi, Sayın ipek, Sayın Sevinç, Sayın Aydemir, Sayın 
Yılmaz Demir, Sayın Rıdvan Yıldırım, Sayın Ozansoy. 

Ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Malkara 

İlçesine ait olup Gönence Köyünden geçen kanalizas
yon ıslahına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1412) (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

(*) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.11.1986 
tarihli 28 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayımla
nan cevaba ek cevaptır (7/1412) 

— 31* 

Anayasaya aykırılık önergeleri 
MADDE 87. — Bir kanun tasarısı veya teklifi

nin Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında tasarı ve
ya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğu gerekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer 
önergelerden önce oylanır. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalk-
tı) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, mad
deyi oylamadan evvel - verilmiş önerge yoksa - ço
ğunluğumuzun olmadığını ileri sürüyoruz. 

BAŞKAN — 10 üyenin ayağa kalkarak yoklama 
istemesi gerekiyor. (SHP sıralarından «Tamam 10 
kişi efendim» sesleri) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yetersayı yoktur, zaten çalışma süremiz de dolmak 

üzeredir. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri
ni görüşmek ve 5 Mart 1987 Perşembe günü saat 
14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 19.05) 

VE CEVAPLAR 

Malkara İlçesinden ortalama 5 km. uzaklıkta bu
lunan Gönence (eski adı Kalivya) Köyünün tam or
tasından senelerdir, Malkara İlçesinin tüm kanalizas
yon suları ile ayrıca belediye mezbahasının artıkları 
ve o mevkide kurulan peynir imalathanelerinin pislik
leri geçmektedir. Yerinde tetkik edildiğinde köy halkı 
büyükleriyle, çocuklarıyla ve hayvanatıyla, ayrıca ye
tiştirdikleri sebzelerin yaydığı zehirleyici etkisiyle çok 
büyük bir tehlike içinde yaşamlarını sürdürmektedir
ler. 

Gönence Köyünü bu tehlikeden kurtarmak için 
Malkara'dan başlatarak, Karaığ demir barajına ka
dar mevcut deredeki pisliği kanal yaparak akıtmayı 
düşünür müsünüz? Düşünüyorsanız böyle bir girişime 
ne zaman başlanacaktır? 

m. — YOKLAMA 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 3.3.1987 

Sayı: MtGM. APK 
ARGE. 571 (87)/9O180 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 27.10.1986 gün ve 

7/1412-7060/27937 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın Sayın 
Başbakana tevcih ettiği ve Sayın Başbakanın da, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevaplandırmasını istediği yazılı soru önergesi
ne verilen cevabın bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Sayın Salih Alcan 
Tekirdağ Milletvekili 
Malkara İlçesinin tüm kanalizasyon suları ile mez

baha artıkları ve kurulan peynir imalathanelerinin 
pisliklerinin Gönence (Kalivya) Köyünün ortasından 
geçtiğine ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan ko
nular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

Malkara Belediyesince, Gönence Köyünü bu pis 
sulardan kurtarmak için Nava Taahhüt Yapı Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketine gerekli projesi yaptırıl
mış ve bu proje İller Bankası Genel Müdürlüğü Ka
nalizasyon Dairesi Başkanlığınca 9.12.1986 tarihinde 
onaylanmıştır. Ayrıca belediyesince bu işin 1987 malî 
yılı yatırım programına alındığı ve ihalesinin yapıla
cağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldırım Akbulut 
içişleri Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun, bazı milletvekillerine karşı beyanat verdiği id
dia edilen TRT Haber Dairesi Başkanının bu tutumu
na karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzelin 
yazılı cevabı (7/1538) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT Haber Dairesi Başkanının TRT'nin yayınları 

ile ilgili olarak Mecliste Cumhuriyet Hükümetine so
ru soran milletvekillerine karşı vermiş olduğu saygı
sızca beyanatı ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 

Başbakan Sayın' Turgut özai tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile arz 
ederim. 22.1.1987 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Bir milletvekilinin soru sorarak denetim yap
ması haddini bilmezlik midir? Değilse haddini bilme
yerek milletvekillerini hadlerini bilmemekle suçlayan 
bürokratlar bu gücü nereden almaktadır? Böyle bir 
mantığa karşı ne gibi önlem alınmıştır? 

2. T.B.M.M. üyeleri ne zamandan beri denetim 
görevini yaparken bürokratların muhatabı olmuşlar
dır? Millî iradeye karşı girişilen sistemli yıpratma 
hareketine TRT mensuplarının karışmasına niçin göz 
yumulmaktadır? 

3. TRT Haber Dairesi Başkanı TRT'nin yayın
ları ile ilgili olarak Mecliste hükümete soru soran 
milletvekilleri için böylesine saygısızca ve yüce mil
leti, Anayasayı ve de yasaları hiçe sayan bir üslûpla 
saldırması ile meydana çıkan bu olayda ne yapmayı 
düşünüyorsunuz'5 Sorumlular hakkımda ne gibi bir ön
lem alınmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.3.1987 

Sayı: 0O375 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 26.1.1987 tarih ve 7/1538-7662/30408 sayılı 

yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun 22.1.1987 tarihinde Başkanlığınıza vermiş 
olduğu ve Sayın Başbakanımız tarafından açıklanma
sını istediği yazılı soru önergesine ait cevap aşağıda 
belirtilmiştir. 

TRT Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
sayın üyelerine karşı son derece saygılıdır. Kurum mil
letimizin yasama .organına ve yasama görevi yapanlara 
ötedenberi duymakta olduğu bilinen güveni artırmak 
gayesiyle, bu konudaki yayınlarını özel bir dikkat ve 
itinayla düzenlemektedir. 

.TBMM'de temsil edilen siyasî partilerin Meclis 
çatısı altındaki her türlü siyasî faaliyetleriyle üye
lerin çalışmalarına, komisyon ve genel kurul toplantı
larına ait haberlerin süresi, muhtevası ve takdimi bu 
kanaati açıkça teyit etmektedir. TRT'nin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve üyelerine karşı takındığı so-
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rumlu ve tarafsız tutumu gerek siyasî partilerin ge
rekse sayın üyelerin, soru, araştırma ve gensoru öner
geleriyle ilgili yayınlarında da görülmektedir. 

TRT'de görev yapan bir kişinin önergeye konu olan 
demeci TBMM'nin sayın üyelerinin Cumhuriyet hü
kümetine soru sormalarıyla ilgili değildir. Sözkonusu 
beyan bir gazetede çıkan «TRT Suç İşledi» başlıklı bir 
haber dolayısıyla, haberi yazan gazeteyi ve haberde 
görüş açıklayan kişileri hedef alarak yapılmıştır. TRT, 
beyanın birkaç gün geciktirilerek ve tahrif edilerek ya
yınlandığını resmen açıklamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hasan Celâl Güzel 
Devlet Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İline bağlı bazı köylerin okul ve öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla, 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Erzurum İli ve ilçelerinde aşağıdaki işler ne za
man yapılabilecektir? 

Soru 1. Aşkale İlçesi Yeniköy Köyünde ortaokul. 
Soru 2. Tekman ilçesi Yuvaklı Köyü okulu. 
Soru 3. Çat İlçesi Karabey Köyü ortaokul ister. 
Soru 4. Şenkaya İlçesi özyurt Köyü ortaokul is

ter. 
Soru 5. Oltu Aşağıkumlu Köyü ilkokulu öğret

meni ister. 
Soru 6. Olur Aşağıçayırlı Köyü ortaokul binası. 
Soru 7. İspir İlçesi Pazaryolu ortaokuluna 2 nci 

yarıyıl başlamadan Fen Bilgisi ve Fransızca öğret
meni verilmesi istenir. 

Soru 8. İspir İlçesi Pazaryolu Bucağı lise ister. 
Soru 9. İspir Pazaryolu Bucağında lise binası ve 

yurt binası yapılması istenir. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 25.2.1987 

Spor Bakanlığı 
Sayı: 479 Par. iliş. Müş. 

29698 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 29.1.1987 gün ve 7/1564-7715/30529 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Er
zurum İline bağlı bazı köylerin okul ve öğretmen ihti
yacına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
belirtilmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının 
yapım, tadil esaslı onarım, okul eşyası, ders aletleri 
ile arsa ve arazi kamulaştırma işlemleri 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanunuyla belirlenen esaslar doğ
rultusunda valiliklerce bir plan dahilinde ele alınarak 
yıllık programlar içinde gerçekleştirilmektedir. 

, Erzurum iline 1987 yılında bu maksatla toplam 
1 460 000 C00 TL. ödenek tahsisi öngörülmüş, 1987/3 
sayılı genelgemizle konu ve yapılacak işler ilgili vali
liğe bildirilmiştir. 

Erzurum ili Aşkale İlçesinin Yeniköy Köyüne orta
okul yapılması 1987 teklif programına alındığı, ancak 
aynı ilin Tekman - Yuvaklı, Çat - Karabey, Şenkaya' 
ya - Özyurt, Oltu - Aşağıkumlu, Olur - Aşağıçayırlı 
köylerine okul yapılması konularının Erzurum ili ilçe 
kaymakamlıklarının 1987 tekliflerinde olmadığı, bu 
köylerde yapımı istenen okulların da ilköğretim mü
fettişler kuruluna durumları inceletilecdetir. Sözkonusu 
rapor doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır. 

Erzurum İli ispir İlçesinin Pazaryolu ortaokulu
nun Fen Bilgisi ve Fransızca öğretmen açığı için ilgili 
valiliğe gerekli talimat verilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum ilinde hava kirliliğinin önlenmesi için alı
nacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ah
met Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1571) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz öderim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum İlinde 1984, 1985 ve 1986 -
1987 kış aylarında hava kirliliğinin minimum ve ma-
ximum değerleri nedir? 

Soru 2. Erzurum İlinde hava 'kirliliği ölçümle
rini muntazaman yapan bir kuruluş ve gerekli ölçü 
ve araç ve gereçleri var mıdır? 

Soru 3. Erzurum İl merkezinde kok .kömürü tah
sisi az ve pahalıda satıldığına göre (fakir halk ala
mıyor) diğer binifcet ve linyitler ucuz olduğu halde 
bunların is »oranı çok olduğundan bu hava kirliliği 
giderilebilir mi? 

Doğu Anadolu illeri için kok kömüründe tahsis 
arttırımı ve fiyat indirimi yapılamaz mı? 

Soru 4. Doğal gazla ısıtma konusunda bir gay
ret arttırımı yapılamaz mı? 

' T C . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 08.68/00349 

Konu : Vazıh Soru Önergesi. 

3.3.1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 4.2.1987 gün ve 

7/1571-7751/30646 sayılı yazısı. 

llgi'de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 
ettirilen Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun 
«Erzurum İllinde Hava Kirliliğinin Önlenmesi. İçin 
Alınacak Tedbirler» ile ilgili Yazılı Soru Önergesine 
ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun «Er
zurum itinde 'hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin» 
yazılı soru önergesi ait not : 

so0 

1. Erzurum İlinde 1984-1985 ve 1986-1987 yıl
ları kış aylarında tespit edilen maksimum ve mini
mum hava 'kirliliği değerleri : 

Partikül 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
(Ocak i 
laması) 

Max 

2259 Ugr/m3 

1069 Ugr/m3 

964 » 
1939 » 

iyi orta-
452 » 

Min 

523 Ugr/m3 

395 Ugr/m3 

342 » 
112 » 

. — 

Max 

630 Ugr/m3 

580 Ugr/m3 

570 » 
543 » 

100 

Min 

60 Ugr/m3 

68 Ugr/m3 

56 » 
29 » 

- -

2. Erzurum ilinde hava kirliliği ölçümü; Atatürk 
Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezinin 
beş adet ölçüm istasyonunca muntazaman yapılmak
tadır. 

3. Bu ilimizde hava kirliliğinin önlenebilmesi 
amacıyla, her yıl bir önceki yıldan daha fazla olmak 
üzere kok kömürü tahsisi yapılmaktadır. 1986-1987 
kış dönerrii için 40 000 Ton kök kömürü tahsis edil
miştir. 

Hava Kirliliğinin mevcut olduğu diğer illerimizde 
olduğu gi'bi bu ilimizde ihtiyacı nispetinde kaliteli 
yakıt gönderilmeye çalışılmakta tahsis edilen bu ya
kıtlarda % 50 dolayında sübvansiyon uygulanmakta
dır. 

4. Hükümetimiz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği ve İran ile Doğu Anadolu Bölgesi üzerin
den doğal gaz getirme projelerini görüşmektedir. Bu 
projelenin realize edilmesi halinde hava kirliliği açı-
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sından önem arzeden Erzurum, Kayseri ve diğer ille
rin doğal gaz ile ısıtılması gündeme gelebilecektir. 

Ayrıca Türk linyitlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 
amacıyla başlatılan çalışmalar oldukça olumlu neti
celer vermektedir. Kısa zaman içerisinde bu proje
lerin üretime geçirilmesi için yapılan çalışmalar ta
mamlanmak üzeredir. 

ıBu projeler doğrultusunda üretilecek kaliteli ya
kıtlar da bölgenin bu problemini büyük ölçüde çö
zecektir. 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
milletvekili lojmanları inşaatında kullanılan suntala
ra ve sunta kesimlerin boyanması için yapılan ihale
lere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın, yazılı cevabı 
(7/1572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
.' Ordu 

1. Milletvekili lojman inşaatı iç hacimlerindeki 
sunta (yonga elyaf) kesimlerinin boyalı olarak beher 
metre karesi kaça ihale edilmiştir? 

2. Anılan inşaatta bu işlem, açık ihale, pazarlık 
usulü veya teklif alma usullerinden hangisiyle yapıl
mıştır? 

3. Anılan işlemin beher lojmandaki kapattığı 
saha ne 'kadardır? 

4. ıBu (işlemde kullanılan sunta kalınlıkları nedir? 
5. Anılan işlemdeki boyaların veya boyalı ke

simlerin boyanma işlemi tamamlandıktan sonra, be
her bina için rötuş adı altında yapılan ikinci boyama 
işlemi için ayrıca ne miktar para ödenmiştir veya 
ödenmektedir? Bu işlemi yapan firma ile ilk boya
mayı yapan firmaların isim ve adresleri nedir? 

6. Yukarıdaki işlemlerin ihale veya işin verilme
si esnasında hangi firmalar işe talip olmuşlardır? Bu 
firmaların âsim ve adresleri nedir? Bu firmaların ver
dikleri fiyatlar nedir? 

7. Boyalı sunta ihalesi hangi tarihte yapılmıştır? 
S. Sunta alımı için hangi tarihte ne miktar avans 

verilmiş veya sunta için ihzarat bedeli 'ödenmiştir? 
9. Rötuş ihalesi hangi tarihte yapılmıştır? 

10. Sunta (yonga elyaf) kesimleri ihale şartna-
mesindeki boya cinsi ne idi sonra bu boya cinsi de
ğiştirilmiş midir? Şartnamede hangi tarihlerde hangi 
gerekçelerle ne gibi değişiklikler yapılmıştır? 

11. Teslim alınan lojmanların sistra cilası için 
beher binaya ödenen miktar nedir? Sistra cila için 
beher binaya 'ödenen rötuş bedeli kaç liradır? 

12. Sunta kesimleri ihale (veya emanet) komis
yonunda nereleri temsilen kimler bulunmakta idi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 4.3.1987 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 7/1572-7630/30336 

Sayın Hüseyin Avrii Sağesen Ordu Milletvekili 
İlgi : Milletvekili lojmanları inşaatında kullanılan 

suntalara ve sunta kesimlerin boyanması için yapılan 
ihalelere ilişkin, 20.1.1987 tarihli yazılı soru önerge
niz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatının mü
teahhidi Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.Ş.'dir. Bu
radan alınmış olan bilgiye göre : 

Milletvekilli lojmanlarının iç hacimlerindeki sabit 
dekorasyon lambri işlerinin, boya ve köşe sert ağaç 
ve cilası dahil, keşif bedeli 22 000,—- TL/m2 olup, 
işi alan taşeron firma bu bedelden % 4,3 oranında 
tenzilat yapmış, böylece 21 054,— TL/m2 olmuş
tur. Ancak, köşe masifleri için yerinde uygulamayı 
mümkün kalmak üzere detay değişikliği yapılmış ve 
bu husus da fiyata yansıtılarak bedel 20 819,31,— 
TL./m2'ye indirilmiştir. 

Cevap 2. Bu ihale, Emlak Kredi Bankası tara
fından kurulan emanet komisyonu eliyle ve kapalı 
zarfla teklif atma usulüyle yapılmıştır. 

Cevap 3. Anılan işin bir lojmandaki alanı 77.61 
m2'dir. 

Cevap 4. Bu işte kullanılan suntaların kalınlığı 
19 mm'dir. 
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Cevap 5. Yapımı devam etmekte olan lojman
ların geçidi kabul işlemlerinin ikmal edilerek biran 
önce teslimlerinin sağlanabilmesi için 8, 9 ve 10 No*lu 
kümderde yeralan 132 adet lojmanda, taşeron firma 
KADİRBEYOÖLU İnşaat A. Ş.'nin çalışmaları de
vam ederken, emaneten yapılan işlerle ilgili firmalar 
da, aynı binalarda, aynı zamanda işe başlatılmıştır. 

Ayrı ayrı taşeronlara emaneten yaptırılan sekiz 
ayrı işten başka, mutfaklar da Devlet Malzeme Ofi
si eliyle Tepe Möbilya'ya yaptırılmaktadır. Taşeron 
firma Kadirbeyoğlu'ndan teslim alınarak yukarıda be
lirtilen salbit dekorasyon firmalarına emaneten ve
rilen lojmanlarda yapılan çalışma sırasında badanalı 
ve boyalı imalatlarda meydana gelen hasarların gide
rilmesi zorunlu bulunmaktaydı. Bunun için, yukarı-

İşin adı 

1. Eli* 
Karanfil 537/3 
Kızüay-ANKARA 

1. Beher bina için 'boya, badana, rotüş işi 170 000 
2. Parke zımpara ve cilası m2 fiyatı — 
3. Bozuk parke sistre cilası m2 fiyatı 3 000 
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da belirtilen komisyon tarafından kapalı zarfla 4 fir
madan teklif alınmıştır. 

En ucuz teklifi Mehmet Çiftçi 150 000— TL/adet 
lojman ve Ruhi Ayvat 150 000,— TL/adet lojman 
vermişlerdir. İki firma da aynı fiyatla yapmayı ka
bul ettiklerinden iş yarı yarıya bu iki firmaya taksim 
edilerek yaptırılmış ve çabuk bitirilmesi sağlanmıştır. 

Bina içerisindeki ilk boyamalar, tavan ve duvar
lar Kadirfoeyoğlu inşaat A. Ş. tarafından, kavukluk 
vestiyer, merdivenler Arıkan Atalay tarafından, lamb
riler de MOB A. Ş. tarafından yapılmıştır. 

Cevap 6. A) Yukarıdaki maddede sözü edilen 
lojmanların boya, badana, cila, rötuş, tamir işleri 
için teklif veren firmaların adları ve teklifleri şöyle
dir : 

Firma adı ve teklifleri 

2. M. ÇÜFTÇfl 3, R. AYVAT 4. K. BAŞKÖY 
Enverağa Mustafa Posta Cad. 
Ş. Adem Yavuz; Şenıtürk Hamit Apt. 
15/1B Dikmen Cad. No. 42/120 
Kızılay - 160/1 Kat : 3 3 
ANKARA ANKARA ANKARA 

150 000 150 000 285 000 
.500 500 2 000 

2.250 2 250 3 000 

- 3 2 1 -
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B) Aynı komisyon sabit dekorasyon işlerinden sunta ile lambri yapılmasını T.V dolabı, radyatör giz
leme elemanları, telefonluk, aynalı köşe rafı, perde kornişi gibi işlerin tamamını 546 584 000 TL. keşif bede
liyle, birim fiyat esasına göre ve kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılm'iştır. Bu işe teklif ve
ren firmalar ve teklifleri de aşağıda belirtilmiştir. 

Firma adı ve adresi Teklifi 

1. A. Taylan KARABEY 
Bestekâr Sok. 61/2 

Kavaklıdere - ANKARA ı% 6,90 zamlı 

2. MOB Mobilya İthalat - İhracat Temsilcilik A.Ş. 
Cinnah Cad. Gelibolu Sok. 3/7 

Kavaklıdere - ANKARA \% 4,3 tenzilat 

3i Müşerref Şark ve Ortağı 
Mobilya Kbll. Şti. 
Çankaya Cad. No. : Ü8/2 

Çankaya - ANKARA — 

4. Orsan - Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon 
Sanayii A.Ş., 
Taşdelen Sok. No. : 32 

• Siteler - ANKARA |% 3,2 tenzilat 

5. Canoğulları - Dayanıklı Tüketim Malları Sanayii 
ve Ticaret A. Ş. 
Karacakaya Cad. No. : 101' 

Siteler - ANKARA Teşekkür mektubu verdi. 

6. MO-FA Mobilya Pazarlama Ticaret ve Sanayii 
A. Ş. Edip SEVİNDİ 

GAZİANTEP 1% 12,T2 zamlı 

7. TEKMO - İç Mimarlık 
Atatürk Bulvarı 199/A-27 

Kavaklıdere - ANKARA Teşekkür mektubu verdi. 

8. Tepe Grubu* 
Tepe Ağaç Metal ve Makine Sanayii Ltd. Şti. 

Bey tepe Köyü - ANKARA ı% 55 zamlı 

İhale bedeli TL. 

584 298 296 

523 080 888 

909 900 000 

529 496 000 

612 829 980 

846 336 000 

Cevap 7. 'Boyalı sunta adı ile bir ihale yapılmamıştır. Sunta ile lambri yapılması işiise6/Bde açıklandı
ğı şekilde İhalesi, 26.3.1986 tarihinde yapılmıştır. 
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Oevap 8. Sözleşmesinin 14 üncü maddesi gereği 
olarak % 20 avaıns, Şekerbank Kızılay Şubesinin 
9.4.1986, tarihli ve 307/86 Nlo.'lu teminat mektubu ile 
ödenmiştir. Tutarı, 104 616 000 TL.Tdır. İhrazat bedeli 
ödenmiştir. 

Oevtap 9. Rötuş ihalesi 9.11.1986 tarihinde yapıl
mıştır. 

Cevtap 10. iSözUeşmeskıde, lambri üzerlerinin mat 
beyaz deredur boya ile 3 kat boyanımasıı öngörüîımüş-
«ür. Bu boya, altölye ,şartlarında uygulanabilen boya 
olldıuğuhdan deği'şıtiirilrni şltir. Bunlara şantiyede, astar 
faya üzıeriıne yarı mat 3 ikat sentetik beyaz boya yap
tırılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, lj8.6.1986 tarihimde lambri köşe masif lerin-
deki sert ağaç kesitleri değiştirilmiştir. (Oevaip l'de 
açıklanmıştır.) 

6. — İzmir Milletvekili H. Yılmaz Önen'in, tet
kiklerde bulunmak üzere Almanya'ya giden ve hır
sızlık suçundan yakalandığı iddia edilen bir genel mü
dür hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1585) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz edenim. 

6 . 2 . 1987 
Yılmaz önen 

İzmir 

26.1.1987 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin (Almanya 
gezisinin söylentileri) başlıklı yazıda; Bakanlığınıza 
bağlı genel müdürlerden 2 sinin bir heyetle birlikte 
(1986 Mayıs ayında) tetkiklerde bulunmak üzere Al-
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Sözleşmede başka bir değişiklik yapılımanııştır. 
Cevap 11. Beher binaya zımpara ve cila rötuş 

bedeli olarak : 100 m2 X 500— TL./m2 = 50 000,— 
TL. ödenmiştir. 

Ayrıca, gerekli görülen binalarda siıstre ve cila 
yaptırılmıştır. 

Sistire ve cila yapılması işi 1312 binadan sadece 
12'ısindte yapılmıştır. Toplam bedeli : 100 m2 X 12 
ad. X 2 250,— TL./m2 = 2 700 000— TL. dar. 

Oevap 12. Sunta .kesimleri ihalesi adı altında bir 
(ihale yapıtaami'şltır. «Şahit Dekorasyon Yapımı Ema
net Komiisyonu» kanalı ile sabit dekorasyon işleri 
emandten yapılmaktadır. Komisyonun üyeleri ile 
temsil ettikleri kuruluşlar aşağıda belirtim işitir. 

manya'nın ünlü bir kentine gittikleri ve oradaki te
maslardan sonra kalan boş zamanda da alış veriş ya
parken bazı şeyleri bedavaya getirmek isterken (!) ya
kalandığı belirtilmektedir. 

Bu söylentilere göre : 
L Başbakan Sayın Özal'ın deyimiyle (açık seçik) 

hırsızlık yaptığı anlaşılan ve uzun bir süre Alman po
lisinin gözetiminde kalan ve 800 DM. kefaletle serbest 
bırakılan bu Genel Müdür kimdir? 

2. Olayın üzerinden geçen 8 ay içinde söz konu
su Genel Müdür hakkında 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasına göre ne gibi bir işlem yapılmıştır. 

3. Alman polisince suçu sabit görülen Genel Mü
dür hakkında «Hiç beklemeden emekli olsun» diye 
mesap gönderdiğiniz söylendiğine göre, 

a) Siz bu tür olayların üzerine gitmek isteyen 
mi? Yoksa olayları ört bas etmek isteyen mi bir Ba
kanısınız? 

Komisyon üyesinin adlı : Unvanı Temsil ettiği kuruluş 

A. Rııfikı Altan İnşaat Yük. Müh. T.B.M.M. 
Hüseyin Geleri inşaat Müh. T.B.M.M. 
Necdet T. Alpay Y. Mim. Müh. T. IE. 'Kredi Bankası 
Levent Koral Mimar T. E. Kredi Bankası 
Orhan Berk Y. Mimar Çinici Mimarlık V. 
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TC 
M'iHÎ Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanhğı 25 . 2 . 1987 
özel 

Sayı : 479. Parltm. İliş. Mtiiş./29697 
Konu : 'Soru önerıgösi 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayım İzmir Milletvekili Yılmaz ömen'ln yazılı so

ru önerıgiesi ineelenmıiştir. 

1. 'Bakanlığıimız Beden Terbiyesi Genel Müdü
rlü Şaftıap Sayım'la Gençlik Hidmâtlıeri Genel Müdü
rü özcan Miete Alimanya Cumhurbaşkanı tarafından 
Berlin Eyaleti Eğitim ve Spor Bakanı danışmanı Tev-
fik Birkan'a verilecek Liyakat Nişanı törenlerime ka
tılmak üzere davetli olarak giltimişlierd'ir. 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Özcan Mete 28 
Mayıs 1986 günü alış veriş yaptığı mağazadaki uy
gulamaya yabancı ollması sonucu oradaki görevli ta
rafından yanlış 'değerlendirme yapılarak üzerindle pa
saportlunun bulunmaması bir mana da kaçak işçi 
zanmıyle konu zorunlu olarak karakola intikal' etitiriil-
ım'iştir. 

'Berlin Savcılığının gönderdiği resmî belgelerde 
800 DM. kefaletle sertfet 'bırakıldığıma dair bir iba
re (bulunmamaktadır. 

2. Bakanlığımız gazetelerde çıkan haber üzeri
ne ilgi'i malkaımlarca gerekli yazışmalar yapmak su-
metiyle adı geçen kişinin gaizötelerde belirtilen suçla
malarından dolayı bir işleme Alman Makamlarınca 
tabi tutulup tutulmadığı araştırılmıştır. 

Neticede Berlin Savcılığı ille Berlin Eğitim ve Spor 
'Bakanı Danışmanı Tevfik Birkan'ın gönderdikleri res
mî yazilairdan, gazetelerde çıkan haberlerin doğru 
olmadığı anlaşıldığından ilıgili hakkında herhangi bir 
işlem yapılması uygun görülmemiştir. 

Ayrıca bu hususta basmada açıklamada bulunul-
muşitiur. 

3. Yukarıda izaih edildiği gibi ıba&ınıda çıkJan ha-
Iberler üzerine Berlin Makamları nezdinde gereken gi
rişimlerde bulunulmuş ve oradan gelen cevaba göre 
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gerekli değerlenldirime yapılarak ilgilinin suçsuz oldu
ğu kanaatine varılmıştır. 

Bilgilerinizle arz ederim. 
Metin Emîroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kerim Ağa Han Ailesinin adını duyurmak ve 
yaşatmak amacıyla kurulan vakfın Cenevre'deki mer
kezinde Türk mimar bulunup bulunmadığına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın yazılı cevabı (7/1602) 

Türkiye ıBüyüık Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanitlanmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Sayın Kıerim Ağa Han Ailesinin adını 
duyurmak ve yaşatmak amacı ile kurulan vakfın İs
viçre'nin Cenevre şehrindeki devamlı görev yapan 
Genel Sekreterle yöneltilen merkezinde Türk- mimar 
'bulunmakta mıdır? Kimdir? 

Soru 2. Türkiye'deki «Nomimator» 1ar kimler
dir? 

Soru 3. Bunların öğrenim durumları, dereceleri 
ve deneyim belgeleri nelerden ibarettir? 

Soru 4. Bunları kimler veya naniği yetkili kurum 
veya kuruluşlar seçmişlerdir? Yoksa atama ile mi 
yapılmışlardır? Atama makamı neresidir? Atamayı 
kim veya kimler, hangi yetkililer yapmışlardır? 

Sbrtı 5. Hangi meslekî geçmişleri bu görevlere 
layık bulunmalarıma neden olmuştur? 

İSom 6. Tülm Türk [mimarlarına iböyle bir ulus
lararası olaya katılabilme hakkı tanınmış mıdır? 

Soru 7. Bu könulda bir çağrı söz konusu mu
dur? 

Soru 8. Ydkısa özjel ve önce bilinen kişilere özel 
çağrı mı çıkarılmıştır? 
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TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 3 . 3 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/988 

Konu : Brzumtm Mill̂ Cvtekilı Sayın Hilmi Nal-
bamıotğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tligi : 24 Şu'bat 1987 gün ve 7/1602-7870/31203 

sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ilişiğinde alınan Erzurum Milletveki

li Sayın Hilmi Nalbamtoğlulnun, «Kerim Ağa Han 

Ailesinin adını duyurmak ve yaşatmak atmacıyla ku
rulan Vakfım Cenevre'deki merkezinde Türk mimar 
ıbtolunıup bulunmadığı» konusunda, Bakanlığıma yö
nelttiği yazılı soru önergesinde yer alan hususların 
Bakanlığım ile ilgisi otonadığındjan işlem yapılamamış 
ve söz konusu önerge ekte iade edilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz öderim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve iskân 

Bakam 

»•*<« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NCI BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İçd Milletvekili Edip özgenç ve 20 arka
daşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

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 İçişleri Bakanından sözlü 
»oru önergesi (6/598) 

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

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

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

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

6. — İstanbul MMetveküli ibrahim 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 ülgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

15. — Denizli Milletvekifi 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, YİBÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

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

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

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

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

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

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

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'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 3oru önergesi 
(6/842) 

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

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

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
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üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

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

30. — 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) 

31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kur» 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

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

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

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

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

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

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

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

42. — istanbul 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) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KÖBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan. 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

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

45. — 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) 

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

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

48. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
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) 

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

50. — 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) 

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

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

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

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

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek- . 
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

59. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Geb
ze İmam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meyda
nındaki bir mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

61. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge-



tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

62. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne* 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/926) 

63. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

64. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, istiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

65. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

66. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

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

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü 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 tş 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 (2/34S) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 
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5. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipekböcekçi-
üği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — 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 9. — 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 10. — 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) 

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

X 12. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komıisyoniları rapordan (1/780) (S. Sayısı : 
527) {Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeıti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonılaırı ıraporiarı (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi: 25.2.1987) 

X 14. — Hükümlülerin Nakiline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 



Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1987) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halik Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
'Kararların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

16. — 13 Mart 1913 Tarihli îdarei Umumiye! 
Vi'layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Bk ve 
Ek Geçicıi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekilli Osman Doğan'm, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231," 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




