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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda: 
Yugoslav Sosyalist Federal Cumhuriyetinin davet

lisi olarak 20-23 Eylül 1982 tarihleri arasında Yu
goslavya'ya resmî bir ziyarette bulunacak olan Dev
let Başkanı Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanı Orgenerali Kenan Evren'e, Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin 
Ersin'in vekâlet edeceğine dair Devlet Başkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlu
ların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, Gelen 
Kâğıtlardan Gündeme alınması ve Tasarının maddele
ri onaylandı; tümü açık oya sunuldu oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâıi Bayer ve 
11 arkadaşının, Danışma Meolıisi İçtüzüğünün 1 inci 
Ek Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra İçtüzük değişik 
teklifi kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Geçıici 
1-12 nci maddeler, Anayasanın Başlangıç maddesi, 
199 ve 200 üncü maddeler kabul edilerek Anayasa 
Tasarısının 'birinci görüşmleri tamamlandı. 

21 Eylül 1982 Salı günü saat 09.00'da Anayasa 
Tasarısının ikinci görüşmelerine başlamak üzere Bir
leşime saat 23.40'da son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Mehmet PAM AK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 

1. — Mustafa BAŞARAN Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi. (3/432) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1982) 
(Adalet Komisyonuna : 21.9.1982) 

Rapor 
2. — Danışma Meclisli Üyesi Şener AKYOL ve 

80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (D. 
Tarihi : 21.9.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik K1TAPÇIG1L 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 154 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 4 üncü ek) (İkinci Görüşme) (1) 

(1) 166'ya 4 üncü Ek S. Sayılı Basmayan Tu
tanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Saygıdeğer üyeler; Türkiye Cum
huriyeti Anayasa Tasarısının birinci görüşmesini ge
ce gündüz çalışarak sizlerin çolk ahenkli ve olgun 
müzakereleriniz sonunda iki gün evvel tamamlamış
tık, 

Bugün, Tasarının ikinci görüşmesine başlıyoruz. 
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îlik görüşmede, Tasarının bugünkü halini almada I 
12 Eylül evveli olaylarının, bilhassa her sahada if
lasın eşiğine gelinmiş bulunmasının Türk Milletinin 
anayasal hakları değil, bu hakların dışında yaşama j 
hakkından mahrum edilmesi gibi, günde 20 - 25 va- j 
tandasın hayatını kaybetmesi gibi, olaylar Anayasa 
hazırlığında büyük etki yapmıştır. İkinci görüşmede j 
de yine aynı etkinin olacağında şüphe yoktur. j 

Değerli üyeler; 
Birinci görüşmede siz sayın üyelerin ve Anaya-

sa Komisyonunun çok değerli Başkan* Başkanvekili, 
sözcüleri ve üyelerinin müzakereler sırasında veri
len önergelerle, serdedilen fikirlerle, yapılan açıkla
malarla büyük katkılarınız olmuştur. îkinci görüş
mede de yine aynı değerli katkılarınızın bulunaca
ğında şüphe yoktur. 

Ayrıca, ilk görüşmede Başkanlık Divanının ve 
Başkanlığın çalışmalarını kolaylaştırma yönünden 
yaptığınız büyük yardımlar unutulmamış, bugünden 
itibaren yapacağımız ikinci görüşmede de gene ay
nı yardımları esirgemeyeceğinize inanıyoruz. 

Değerli üyeler; 
ikinci görüşme için zamanımız çok kısadır. 5 

gün gibi bir sürede bu ikinci görüşmeyi yapma ve 
Bayrama görüşmeleri bırakmama kararındayız. Bu 
itibarla, bütün değerli üyelerin ve Sayın Komisyo
nun zamanımızı çok tasarruflu kullanmamız gerek
tiğine işaret etmek istiyorum. îkinci görüşmede Tü
züğümüze, görüşme usulleri hakkında aldığınız ka
rarlara harfiyen uyulacağına yine kesinlikle inanıyo
ruz. Bu görüşmede, ne şekilde hareket edileceğine 
dair tespit ettiğimiz, Tüzükle tespit ettiğimiz ve al
dığınız kararla tespit ettiğimiz hususları kısaca ha
tırlatmak istiyorum. 

Evvela Anayasanın maddesi okunacaktır. Öner
ge yoksa madde oylarınıza sunulacaktır. Önerge var
sa, önerge sayın üye tarafından açıiklanacaktır. Sa
yın Anayasa Komisyonu bu açıklamaya gerek görü
yorsa çok kısa bir cevap verecektir. Bilahara verilen 
önerge açık oya sunulacaktır. Bu görüşmede soru 
yoktur. 

Değerli üyeler; 
1961 Anayasasının görüşülmesiyle ilgili tutanak

ları tetkik ettiğimizde görülmüştür ki, müzakereler
de pekçök sayın üye önergelerini açıklama gereğini 
görmemişler, yalnız okunuknasıyla iktifa edilmiştir. 
Yine 1961 Anayasasının müzakeresi sırasında Ana- I 
yasa Komisyonu açıklama hususunda pek az fikir I 
beyan etme cihetini tercih etmiş, umumiyetle yalnız | 

— 537 

21 . 9 . 1982 O : 1 

önergeye katılıp katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Şüphesiz bu bilgiyi arz ederken, siz değerli üyelerin 
ve Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyelerinin 
aynı şekilde hareket etmesi gerektiğimi istemek mak
sadıyla bu açıklamayı yapmıyorum, bir örnek ver
mek maksadıyla yapıyorum. 

Değerli üyeler; 
Bu maruzatımdan sonra Sayın Eryılmaz'm bir 

önergesini oylarınıza sunduktan sonra Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının ikinci görüşmesine başlayaca
ğız, 

Sayın Eryılmaz, bu önergesinde sayın üyelerin 
konuşmalarının S dakikayla kısıtlı olmasını ve Ko
misyonun da aynı şekilde hareket etmesini istemek
tedirler. Biliyorsunuz, üyeler için 5 dakikalık konuş
ma ile ilgili bir kararınız vardı. Bu itibarla, bu hu
susu oylarınıza sunmuyorum. Alınmış bir kararımız 
vaf-

Sayın Eryılmaz'ın Anayasa Komisyonu Başka
nı, Başkanvekili ye sözcüleri için de bu 5 dakikalık 
süre~ teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Sayın Eryılmaz'ın bu önergesi 
kabul edilmiştir.Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının «Baş

langıç» kısmını okutuyorum. 
«BAŞLANGIÇ 
Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve Ata

türk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşa
rak Türkiye Cumhuriyetini kuran; 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna ina
nan; adaleti devletin temeli sayan; 

Tüm fertlerini, Atatürk milliyetçiliği ilkesini uy
gulayarak kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölün
mez bir bütün, millî şuur ve ülküler etrafında imti
yazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde topla
yan; 

Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine 
ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din ku
rallarına dayandırılması şeklinde anlayan; 

Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılaplarıy
la çağdaş uygarlık düzeyine erişip, dünya milletler 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
seçkin yerini almış bulunan Büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezliğini, 
ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ko
rumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak ama-
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cıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafın
dan ıhazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkılaplarını 
ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, 
lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu
riyetinin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı 
kabul ve ilân ve onu hürriyetçi demokrasiye âşık ev
latlarının koruyuculuğuna emanet eder...» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
«Başlangıç» kısmıyla ilgili bir değişiklik önergesi 

vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Başlangıç kısmının üçüncü ve 

altıncı fıkralarında geçen «Atatürk milliyetçiliği» iba
resinin yerine Atatürk'ün de benimsediği «Türk 
milliyetçiliği» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Osman YAVUZ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Doğan GÜRBÜZ 
Mahir CANOVA 

Halil Erdoğan GÜREL 
M. Talât SARAÇOĞLU 

Necdet ÖZDOĞAN 
Recai DİNÇER 
Cevdet KARSLI 

Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Bir açıklama gereğini duyuyor mu
sunuz Sayın Âyanoğlu?.. Buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının ikinci görüşmelerine başladı
ğımız şu anda, birinci görüşmede bütün arkadaşla
rımın gösterdiği üstün gayret ve olgunluğun bu gö
rüşmeye de hâkim olmasını temenni ederek sözle
rime başlamak istiyorum. 

Şerefli ve şerefli olduğu kadar ağır mesuliyet 
taşıyan bir vazifenin sonlarına gelmiş bulunuyoruz. 
Türk Milletinin kaderini, memleketin istikbalini ta
yin edecek olan bu Anayasayı kabul etmekle hepimiz 
huzur ve sevinç içinde olmalıyız. 

Bu Tasarı, Türk Milletinin kabulüyle yürürlüğe 
girecek ve Türk Milletinin istikbalini hazırlayan bir 
vesika olacaktır. 

Bininci görüşmede üzerinde fazla müzakere yapıl
mayan bir konuyu huzurunuza getirmek istiyorum; bu 
da Atatürk'ün de benimsediği Türk milliyetçiliğidir. 

1961 Anayasasını burada, zaman zaman savunan 
arkadaşlarıma da bir hatırlatma yaparak Türk milli-
yetç-iliğinin 1961 Anayasasına nasıl geldiğini kısaca 
ifade etmek istiyorum. 

25.5.1961 tarihli Anayasa Karma Komisyonu, 
Anayasa Tasarısının bazı maddeleri hakkında, rapo
runda aynen şöyle demektedir : «Komisyonumuz, 
görüşmeleri sırasında başlangıçtan beri Türk milliyet
çiliğinden ilham alarak, müşterek bir anlayışın gerek 
Anayasa Komisyonuna, gerek Temsilciler Meclisine, 
gerek Millî Birlik Komitesine hâkim olduğunu bir 
defa daha açıkça tespit ve müşahede etmek fırsatını 
bulmuştur. Bu müşahede oybirliği ile bir hail tarzına 
ulaşmasını sağlamıştır. 

Millî Devlet terimini tercih edenler, bu terimin 
devlet niteliği ile ilgili bir maddede hukukî bir terim 
olarak daha uygun düşeceğini belirtmiştir. İzahı ve 
tarifi yapılmaksızın çıplak bir surette kullanılacak 
milliyetçilik sıfatı yanlış anlamalara ve tefslirlere yol 
açmasından duydukları endişeleri öne sürmüşlerdir. 

Öte yandan Millî Mücadelede, Türkiye Cumhu
riyetinin kuruluşunda ve Atatürk devrimlerinde 
önemli bir husus olan Türk milıliyetçiiliğinin herhan
gi bir şekilde bölücü ve ayırıcı, ırkçı, mütecaviz, şo
ven, dünya milletleri arasında barışçı, işbirliğini en
gelleyici bir karakter taşımadığı aşikâr olduğundan, 
bu asıl manada mülliyetçiliğin Anayasamızda yer al
masından herhangi bir mahzur doğması şöyle dursun, 
aksine fayda 'hâsıl olacağı hususunda ittifak edilmiştir. 

Yakın tarihimizin akışında büyük payı olan ve 
gelecek kuşaklar içinde bölücü değil birleştirici, yük
seltici, fertleri toplum yararına fedakârlığa sevk edici 
bir ilham kaynağı teşkil eden olgun, temiz ve asil 
(Türk milliyetçiliğinin her türlü tefsirleri ve zorlama
ları imkânsız kılacak bir tarzda Anayasa metninde 
yer almasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.» 

Bu Komisyonun üyeleri; Lüıtfi Akatlı, Muammer 
Aksoy, Nurettin Andıçoğlu, Turhan Feyzioğlu, Tu
ran Güneş, Kadri Kaplan, Suphi Karaman, Osman 
Koksal, Sami Küçük, Sezai Okan, Mehmet Özgüneş, 
Emin Paksüt, Bahri Savcı ve Ahmet Yıldız'dır. 

Sayın arkadaşlarım, şu anda da aramızda bulunan 
Sayın Mehmet Hazer'in yine, aynı Anayasa görüşü
lürken söylemiş olduğu kısaca birkaç cümlesinden 
bahsediyorum: «Milliyetçilik, Türk milletine benlik 
getirmiş ve o benliği takviye eden bir tesir bırakmış
tır. Milliyetçilik, Orhun abideleriyle Dumlupınar abi-
•desiyle şanlı tarihi ile Türk milleti birbirine bağlamış 
bulunuyor. Türk milliyetçiliği ne bir ırkçılık, ne bir 
sınır dışı mana ifade eder; ne de irredantizm bir mana 
taşır. Türk milliyetçiliğinin nedeni, medenî bir milliyet
çiliğin ifadesidir.» demektedir. Milliyetçiliği daha ge
niş izah etmektir; sırf milliyetçilik üzerine görüşmüş-
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tür. Herhalde sayın arkadaşımız bu fikirden inşallah 
•dönmemiştir. 

Milliyetçilik konusunda daha çok izahatlar var. 
Bu hususta yazılmış bir-iki esere de değinmek is
tiyorum. 

«Atatürk'ün düşünce yapısı, (kitaptan alınıyor) 
Atatürk, Türk milletinde yaratmak istediği milliyet
çilik duygusunu hiçbir art düşünceye yer vermeyecek 
kadar açıktır. Türk miMiyetçiliği bir kafatasçılık, bir 
üstün ırk manasını taşımaz.» 

Yine aynı şekilde, Afet înan'ın «Medenî Bilgiler 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazılanından aldığı 
yazıda, Türk milliyetçiliğini şöyle anlatmaktadır: 
«Türk milliyetçiliği terakki ve inkişaf yolunda ve 
beynelminel temas ve münasebetlerde bütün çağdaş 
milletlerle paralel ve onlarla aynı uyum içinde yü
rümekle beraber, Türk toplumunun sosyal ve özel 
karakterini ve başlıbaşına bağımsızlığına dayanan 
kimlik haklarını saklı tutmaktadır.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, sayın hocamızın, Sadi 
Irmak'ın yazdığı «Atatürk Devrimleri» adlı kitapta 
da, «biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden 
bütün milletlere saygı besleriz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Bitiriyorum efen

dim. 
«...Onların milliyetçiliklertinin bütün gerçeklerini 

tanırız. Milliyetçiliğimiz mağrur ve bencil bir milliyet
çilik değildir. Biz Türk milliyetçisiyiz; bilmeliyiz ki, 
millî benliği bilmeyen milletler başka milletlere yem 
olurlar. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı budur.» 

Yine, «Atatürk Yolu» adlı kitabında da, zama
nım olmadığı için fazla açıklayamıyorum, yıine Ata
türk'ün bir sözünden bahsetmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu rica ediyorum. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Son cümlemi söy

lüyorum efendim. 
Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Vatan Kur

tarıcı olarak çıkan Atatürk, ordu müfettişi olarak 
22 Mayıs 1919 tarihli raporunda, «Millet, millî hâ
kimiyet esasını ve Türk milliyetçiMğini kabul etmiştir, 
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır, demiş ve yine 
bir konuşmasında «Biz, doğrudan doğruya milletper-
veriz ve Türk milliyetçisiyiz» demektedir sayın ar
kadaşlarım. 

Sayın Başkanım, bir cümle ile de, son olarak 
12.5.1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyinin çı
kartmış olduğu Devlet Memurları Kanunundan bir 
pasajı okumak istiyorum. 

Metinde aynen şöyle diyor : «Anayasada ifadesini 
bulan Türk milliyetçiliğine sadalkatla bağlı kalacağı
ma...» yemindir bu. Demek ki, bütün bunlara göre, 
Türk milliyetçiliğinin burada yer alması kanaatinde
yim, beni sabırla 'dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Yalnız ilk görüşmede, değerli üyelere iyi bir ör

nek olmadı, Başkanlığı da müşkül durumda bırak
tınız. inşallah bundan sonra bu durum teKerrür etmez. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELlD KORAN — Sayın Başkanım, 

Türkiye Cumhuriyetinin yeniden temel hukuk çizgi
sini belirleyen bir yasanın son konuşmasını yapıyoruz, 
son görüşmesini yapıyoruz. 

Bilhassa Divandan ve muhterem üyelerden şunu 
rica etmek isterim: 5 dakika ile verilen bir takrir 
üzerinde bir lehte bir aleyhte konuşma verilmeden, 
doğrudan doğruya oya sunulmasını, tahmin ederim 
hakikati bulma yolunda bize iyi bir tutum tarzı ol
mayacaktır. Yine 5 dakika olsun; ama önerge üze
rinde bir lehte bir aleyhte konuşma imkânı 4ütfen 
verilsin. Bilelim gaye nedir, ulaşılmak istenen mak
sat nedir?.. Aksi takdirde, ikinci görüşmenin lüzumu 
yok. Yoksa takrir verilir, Anayasa Komisyonunun 
görüşü sorulur, «Kabul edenler... Etmeyenler» denir 
bu şekilde geçer gider. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, tüzüğümüz gayet açıktır binaenaleyh, 

hükmünü uygulamamızdan başka yapacağımız hiçbir 
şey yoktur. 

Arz ederim. 
Sayın Aldıkaçtı önergeye katılıyor musunuz, ka

tılmıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, herhalde bir iki da
kikalık söz hakkım var. 

BAŞKAN — Buyurun tabiî. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
söze başlarken bu ikinci müzakerelerin başlangıcında 
Anayasa Komisyonu adına hepinize derin saygıları
mızı sunarız. 

Başlangıçla ilişkin olarak verilen takrir, daha önce 
Meclisimizde tartışılmıştı. Bizim için, Anayasa Komis
yonu için Atatürk-Milliyetçiliği ile Türk Milliyetçiliği 
arasında hiçbir fark yoktur. Sadece Atatürk, Osmanlı 
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İmparatorluğunun dağılma devresinde ortaya çıkan 
fikirler arasında Osmanlıcılık, Ümmetçilik, İslamcılık, 
Türkçülük vardı; bunlar arasımda Türkçülük kavra
mını formüle etmiş ve bunun anlamını Türk Mlilletine 
duyurmuş ve yeni Türkiye Cumhuriyetini Türk mil
leti etrafında toplamıştır ve kurmuştur. Bundan 
dolayıdır ki, büyük üzüntüyle arkadaşımızın öner
gesine katılamıyoruz efendim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu açık oylamanın ad okunarak 

yapılmasıyla ilgili bir önerge var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının başlangıç kısmı ile ilgili ola

rak verilen önergenin ad okunarak açık oylamaya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Nurettin ÂYANOĞLU Halil Erdoğan GÜREL 
Necmettin NARLIOĞLU Osman YAVUZ 

Mehmet AYDAR E. Yıldırım AVCI 
Salih İNAL S. Necdet ÖZDOĞAN 

Hilmi SABUNCU Turgut ORAL 
Mehmet PAMAK M. Ali öztürk TEKELİ 
M. Nedim BİLGİÇ t. Doğan GÜRBÜZ 
Halil AKAYDIN Adli ONMUŞ 

Bekir Sami DAÇE 

BAŞKAN — 15—20 imzalı bir önergedir. Öner
geyi... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul ile ilgili söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
İkinci görüşmeye başladığımızda, ikinci görüşme

yi bu Meclis ilk defa yapıyor. Normal meclislerde 
de ikinci görüşme çok ender yapılan bir usuldür. Eli
mizdeki önergelerin çokluğunu görüyoruz ve Ko
misyonun önergeler üzerindeki fikirleri de Genel 
Kurulca bilindiği ahvalde, ad okunarak yapılan oy
lamalar büyük zaman alacaktır. Ad okunarak ya
pılacak oylamaların büyük zaman alacağı dikkate alı
narak, oylamanın kupalarla yapılmasını ve bu ko
nuda önerge veren arkadaşlarımızın, zamanımızı al
madan öteye, pratikte bir faydası olmayan ad oku
ma ile yapılan oylamanın yapılmasından vazgeçme
lerini arz ediyorum. 

Saygılar Sunarım. 
BAŞKAN — Bu usul teklifinden sonra, önerge 

veren değerli üyeler Önergelerini geri alıyorlar mı?.. 
(«Önergenin imzaları okunsun» sesleri) 

Önergedeki imzaları okutuyorum efendim. 
«Nurettin Âyanoğlu, Halil Erdoğan Gürel, Nec

mettin Narlıoğlu, Osman Yavuz, Mehmet Aydar, 
Yıldırım Avcı, Salih İnal, Mahmut Nedim Bilgiç, 
Bekir Sami Daçe, Necdet Özdoğan, Mehmet Pamak, 
Turgut Oral, Ali Öztürk Tekeli, Doğan Gürbüz, 
Halil Akaydın, Adli Onmuş.» 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Ben imzamı 
geri alıyorum Sayın Başkan. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, ben imza
mı geçen gün başka bir husus için koymuştum, oyla
ma için koymamıştım; imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu ve Sayın Aydar 
imzalarını geri alıyorlar. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, izin 
verirseniz usulî bir hususa temas edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — 108 inci maddenin 

üçüncü fıkrasında «Açık oylama şekillerinden biri
ne başvurulması, Genel Kurulun kararına bağlıdır.» 
denmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim 112 nci maddeyi uygulu
yoruz. O ayrı bir madde.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, o 
madde, açık oylamanın zorunlu olmadığı hallerde 
uygulanacak hükümdür. 108 inci madde ise, oyla
ma şekli ile ilgilidir ve bu şekil açıkça söylenmiştir. 

İ. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, bugüne 
kadar açık oylama yapılması hiçbir zaman Meclisi
mizde oylanmamıştır. 10 imza olduğu takdirde açık 
oylama yapılmıştır yahut böyle gelişmiştir, böylece 
tatbik edilmiştir. Teamül böyle olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, teamül böyle; fakat içtü
züğün de gayet açık hükmünü Sayın Yarkın hatır
lattılar. İçtüzükte, «Oy pusulalarının toplanması, 
kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atıl
ması suretiyle yapılır. Açık oylama şekillerinden bi
rine başvurulması, Genel Kurulun kararına bağlıdır» 
denmektedir ve çok sarih bir hüküm. Eğer bundan 
evvelki yaptığımız oylamalarda bu hükme uymamış-
sak, herhalde hatalı hareket etmiş oluyoruz. 

Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, 108 inci 

madde hükmüne göre, açık oylama iki şekilde ya
pılır, birisi önceden bize dağıtılmış olan oy pusula
larının kutuya atılması ile veyahut da isim cetvelle
rinden isimlerin okunması şeklinde oylama. Şimdi 
bana kalırsa, biraz önce işaret buyurduğunuz Genel 
Kurulun oylamasına ilişkin hüküm, ancak ve ancak 
basit oylamanın bu iki şekilden hangisi istikametin-
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de yapılacağı şeklindedir. Bu nedenle 10 imza ile 
öncelikle açık oylama tekevvün etmiştir hukuken. 
Eğer Genel Kurulun oyuna başvurulacaksa, kupon
larımı kullanacağız, yoksa ad okunmak suretiyle mi 
oylama yapacağız?.. Bu hususa münhasır olmalıdır 
meselemiz. 

BAŞKAN Evet. Zaten bu oylanacaktır. Esa
sen, açık oylama yapılması için bir önerge verilme
sine gerek yoktur biliyorsunuz. Çünkü, Tüzük 
değişikliği ile önergelerin, ikinci görüşmede açık oy 
ile kabul veya reddi belirtilmişti. Yalnız, burada bir 
durum karşısındayız; açık oylamanın ad okunarak 
yapılması isteniyor. Tüzüğün de bu sarih hükmüne 
istinaden bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Yani, 
ad okunmak suretiyle oylamanın yapılması gerekti
ğini isteyen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Açık oylama, kutular dolaştırılmak suretiyle yapıla
caktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, lütfen oylamanın 
anlamının açıklanmasını rica ediyoruz. «Kabul» öner
genin kabulü manasına mı gelecek, yoksa... 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. Önerge açık oya sunu
luyor. önerge ile ilgilidir. 

Yanlarında, adları yazılı matbu oy pusulası ol
mayan sayın üyelere mühürlü beyaz kâğıtlar sunul
maktadır. Bunlara; kabul, ret, çekimser yazılacak ve 
sayın üye tarafından imza edilecektir. Bunu hatır
latırım. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kanım, her maddede önergeler ayrı ayrı oylanırsa, 
bu şekilde bunun içinden çıkmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu birinci oylama
da, bu tarzda bir uygulama yapalım. Ondan sonra
ki oylamalarda bir madde üzerinde tek önerge var
sa, onun oyları toplanırken, biz diğer maddeye ge
çebiliriz. 

RIFAT BAY AZIT — Efendim, önergelerin iş'ari 
oyla oylanması daha doğru olur; ancak maddenin 
kabulü açık oy ile olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, İçtüzük böyle ha
zırlanmış, önerge açık oy ile, madde işaret oyu ile 
oylanacaktır. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, za
mandan tasarruf etmek üzere eğer usul müsait ise, 
mesela şu önergenin kabul edilmesi veya reddedil
mesi en az 81 oy ile sağlanacağına göre, iş'ari oya 
sunulmak suretiyle «Kabul edenler... Etmeyenler...» 
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şeklinde sunulsa, eğer 81 oya yaklaşmadığı takdirde, 
bu şekilde kullanmak mümkün müdür, değil midir?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişiklikte Sayın Bil
ge büyük görev almıştır. Bu itibarla Sayın Bilge'nin 
bir görüşü var, dinleyelim efendim. 

Buyurun Sayın Bilge. Tabiî tekrar etmeye lüzum 
yok; beyaz oylar kabul, kırmızı oylar ret, yeşil oy
lar çekimserdir; önerge için. 

Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Kabul etmiş olduğumuz Tüzüğün, şimdi numa
rasını hatırlamadığım maddesinin bir fıkrasına göre 
şöyle: «İkinci görüşmede önerge sahiplerinden yal
nız birisi önergeyi açıklayabilir. Komisyonun cevap 
verme hakkı saklıdır.» Bundan sonraki önemli, «Bun
dan sonra önergeler açık oya sunulur.» denilmekte
dir. «Önergenin kabulü için üye tamsayısının salt ço
ğunluğu gereklidir.» 

Bu salt çoğunluğu anlayabilmek için, önergenin 
açık oya sunulması lazım geldiği gayet açık bir şe
kilde ifade edilmiş bulunmaktadır. İş'arî oy olmaz. 

Böylece önergenin açık oya sunulması gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
NECDET GEBOLOĞLU — Bu sadece bir tek

lifti ve zamandan kazanmak içindi. 
BAŞKAN — Mümkün değil, Tüzük hükmü ga

yet açık. 
Beyaz oy pusulalarına, mühürlü beyaz oy pusu

lalarına ad, soyadı yazılması, «kabul, ret, çekimser» 
kelimelerinin birinin konması ve mutlaka imza edil
mesi gerekiyor. Bir kere daha arz ederim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, oy
lamadan evvel bir hususu arz edebilir miyim?.. 

Sayın Başkan, önergenin işaret oyuna sunulması 
halinde, duruma göre önerge sahibinin önergesini ge
riye alması mümkün olur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Tüzük gayet sarih, 
bir işaret oyuna başvurma mümkün değil. Çok te
şekkür ederim. 

Oylarını kullanmayan sayın üye?.. Yoktur. Oyla
ma işlemi tamamlanmıştır. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; açık oylama sonucu

nu arz ediyorum: 
Açık oylamaya 131 sayın üye katıl/niş; 3 çekim

ser, 28 kabul, 100 ret oyü ile önerge kabul edilme
miştir. 
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Değerli üyeler; «Başlangıç» kısmını 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. 
kısmı kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

oylarınıza 
Başlangıç 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

I. Devletin şekli 
'MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyet

tir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgi

li bir değişiklik önergesi var.. (Gürültüler). 
HAMZA EROĞLU — Olamaz.. 

BAŞKAN — IMüsaade buyurun.. Sayın Ökte'nin-
dir. Ökte?.. Yoktur. Önergeyi işleme koymuyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. (Ayak
ta sürekli alkışlar). 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
II. Cumhuriyetin temel ilkeleri 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 

huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san inaklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine «bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 2 önerge var; 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinin: «Cumhu

riyetin Temel Nitelikleri» kenar başlığı altında; 
«Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 

dayanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde, insan hak
larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Cum
huriyetçi, inkılapçı, demokratik ve laik bir hukuk 
devletidir.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Utkan KOCATÜRK 
Kâzım ÖZTÜRK 
Turgut KUNTER 

Lâmi SÜNGÜ 
Adnan OREL 
Ethem AYAN 

Bekir TÜNAY 
İbrahim ŞENOCAK 

Eşref AKINCI 
H. İbrahim KARAL 

Adnan ERSÖZ 
Recai BATURALP 

GEREKÇE 

1. Anayasa Tasarısının ikinci maddesindeki 
«TÜRKİYE CUMHURlİYETİ'nin TEMEL İLKE
LERİ» 1924 ANAYASASININ 1937'de yapılan de
ğişiklik ile kazandığı güçlü duruma getirilmelidir. Bu 
suretle; 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,. İnkılap
çılık, Devletçilik ve Laiklik ilkeleri yeniden bu Ana
yasadaki değerli ve önemli yerini almalıdır 

Ayrıca Atatürk İlkeleri'nin bir bütün olduğu ke
sinlikle belirtilmelidir. 

2. Atatürk ilkelerinden çeşitli devirlerde, poli
tik nedenlerle sağa ve sola veya herhangi bir anlayışa 
verilmiş bulunan tavizler geri alınmadıkça Atatürk 
çizgisine dönülemeyeceği kesinlikle bilinmelidir. 

İlkelerin ikinci maddede yer bulması bunu sağla
yacaktır. 

3. Atatürk ilkeleri bir partiye mal edilemez. Esa
sen bu hususu Büyük Atatürk : 

«Buna bütün bir millet dahildir» demek suretiyle 
kesinliğe kavuşturmuştur. 

Şimdi Anayasa'da yer bulması hiçbir tereddüde 
meydan bırakmayacaktır. 

4. Atatürk İlkeleri; Atatürk İnkılap ve İdealle-
ri'nin Prensipleri'dir. 1938 yılına kadar her alanda, 
her yönde denenmiştir. Bu deneme çok da başarılı ol
muştur. 

Türkiye'nin Temel Yapısı, bu İlkelerin Uygulan
ması ile güçlenmiştir. 

Türkiye'nin Yüksek Menfaatlerinin bir takım çı
karcı Politik Oyunlarla Bozulmaması Ancak Bu İlke
lerin Yeniden Uygulanması ile mümkündür. 

5. Şu gerçeği hiç bir zaman gözden uzak tutma
malıyız. 

Atatürk İlkeleri'nin Millî Programlardan ve Dev
let Yönetiminden çıkartılması, Türkiye'de Atatürkçü 
Kuşakların yetişmesini engellemiştir. Bir bütün olan 
Atatürk İlkelerinin yeni Anayasamızda yer alması 
bugüne kadar ihmale uğrayan Atatürkçü Kuşakların, 
Atatürkçü iRuhla Yetişmelerini sağlayacaktır. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinde yer alan, 

«Atatürk milliyetçiliğine» tabiri yerine, «Atatürk'ün 
de benimsediği, Türk milliyetçiliğine» cümleciğinin 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

(Mehmet PAMAIK 
E. Zekâi ÖKTE 

Necdet ÖZDOGAN 
Halil ERTEM 

Bekir Sami DAÇE 
Halil Erdoğan GÜREL 

Salih İNAL 
Necdet GEBOLOÖLU 

Mehmet AYDAR 
Osman 

Nazmi ÖNDER 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

t. Doğan GÜRBÜZ 
Mahir CANOVA 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Erdoğan BAYIK 
Recai DÎNÇER 

M. Ali öztürk TEKELİ 
Zeki ÖZKAYA 

YAVUZ 

Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin Değerli Üyeleri, 
Milliyetçilik; sosyolojik, doktriner ve ideolojik 

olarak ayrı anlamdadır. Sosyolojik açıdan, değişmez 
hayat kanunu olan mücadele gereği, millet olarak var 
olma azmidir. * 

Doktrin olarak, i9 uncu yüzyıl başlarında Av
rupa'da doğmuştur. Milletlerin meşru hükümet şek
linin, kendilerini yönetmek esasına dayanır. 

İdeolojik anlamda ise, bir parti, hükümet veya 
sosyal bir sınıfın hareketlerine yön veren düşünce 
sistemidir. 

Atatürk, milliyetçiliğin her üç anlamda da fikriya
tını yapmıştır ve bu fikriyatının babasının Ziya Gö-
kalp olduğunu da belirtmiştir. Ama kendisinden ön
ceki tarihlere uzanan Türk Milliyetçiliğini hiç bir 
zaman kendisiyle başlatmamış, fakat Ziya Gökalp'e 
fikrimin babası dediği halde bir Ziya Gökalp Milli
yetçiliğinden de söz etmemiştir. Doğrudan doğruya 
Türk Milliyetçisi olduğunu şerefle ifade ederken, 
onun fikriyatını yapmış büyük bir Türk'tür. 

1. Sosyolojik Milliyetçilik: Bu konuda Atatürk 
şöyle diyor: 

«Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk 
Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetin dayanağı Türk Kültürü 
ile ne kadar dolu olursa, o topluluğa dayanan Cum
huriyeti, de o kadar kuvvetli olur.» 

~ 2. Doktriner Milliyetçilik: Atatürk şöyle der; 
«Hâkimiyet, milletin umumuna aittir. Demokra

si prensibi, millî hâkimiyet prensibine dönüşmüştür.» 

3. İdeolojik Milliyetçilik: Atatürk bu konuda 
da şöyle diyor. 

«Bizim Milletimiz derin bir geçmişe maliktir. Bu 
düşünce, bizi elbette altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türk
lüğünden, Selçuk Türk'lerine ve onlardan evvel bu 
dönemlerin herbirine eşit olan büyük Türk Devletle
rine kavuşturur. Türk çocuğu ecdanını tanıdıkça da
ha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacak
tır.» 

Cumhurbaşkanlığı forsundaki onaltı Türk Dev
leti, Orta- Asya'da Hunlar - Göktürk-Selçuklu - Os
manlı çizgisinde, onun direktifi dahilinde Türk 
Kültür tarihini inşa etmektedirler. 

Atatürk, komünizm, marxizm konusunda da açık
tır; _ ' -1j 

«Biz ne bolşevik, ne de komünistiz, Ne biri ne di
ğeri olamayız. Çünkü biz milliyetçi ve dinimize hür
metkarız.» ' ' ' ^m 

Atatürk Türk Milliyetçiliği konusunda son dere
ce açık ve kesindir. Ve Türk olmakla iftihar eden 
bu büyük Türk, Türk Milliyetçisi. olduğunu her fır
satta dile getirerek kafalara nakşetmeye büyük bir 
titizlik göstermiştir. 

Bir müddetten beri Türk siyasî hayatında «Ata
türk Milliyetçiliği» konusu ortaya atılmış ve çeşitli 
görüşler ileri sürülmüştür. 

Atatürk, ancak milletlerin milliyetçiliklerinin ola
cağını bilen, akılcı ve ilmî düşünen ve Türk Milleti
nin fani bir ferdi olmaktan gurur duyan bir büyük 
insan olarak, hiçbir zaman kendisini Türk kelimesinin 
yerine ikame etmeyi düşünmemiştir. Bunun aksi dav
ranışlar Atatürk'ü büyütmez, arzu edilmeyen sonuç
lara yol açabilir. Bu tehlikeli yola girilmemelidir. 

İşte Atatürk bu akılcı ve ilmî yaklaşımın sonucu; 
hiçbir zaman «Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk Milli
yetçisi» gibi tabirleri kullanmamıştır. 

O, her şeyini* «Türk» adına ve bir Türk evladı ola
rak yapmış, böylece fevkalade haklılıkla da «Büyük 
Türk» veya «Türk'lerin Atası» anlamına gelen bir 
soyadı almağa ve O'nu şerefle taşımağa hak kazan
mıştır. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini açık bir -şekilde 
Orta Asya - Selçuklu-Osmanlı çizgisinin devamında 
görür. Diğer taraftan Marksist propaganda, Türk 
tarihinin Orta Asya'dan başladığı gerçeğini silmek 
için çalışmaktadır. (Muhterem Devlet Başkanımızın 
son Tokat konuşmasında bu gerçeğe sahip çıkışının 
şerefli ve haysiyetli izlerini hepimiz gururla, iftiharla 
büyük bir hayranlıkla ve saygı ile gördük.) 
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Ancak Marksistler yukarıda bahsettiğim gerçeği 
silmede mesafe katetmeyi de maalesef başarmışlar
dır. Bazı aydınlarımızı buna inandırdığı gibi Türk 
Milliyetçiliğini gericilik, ırkçılık şeklinde göstermeyi 
başarmışlardır. 

Büyük Atatürk'e «Gardrop Devrimcisi» veya «Üst 
yapı Devrimcisi» diyenlerin, Devlet'i yıkmaya çalışan 
Komünist Militanları «Kıllarına dokunamazsınız» di
ye savunmaya kalkanların, Taksim'de Lenin'in, 
Marks'ın posterleriyle yürüyenlerin, yürütenlerin ve 
onları kutlayanların da Atatürk'çü ve Atatürk Milli
yetçisi olduklarını ileri sürerek bu tabirleri savunma
ları nedendir?. 

Milliyetçiliği millî bir egoizm olarak görüp, red
deden zihniyetin «Atatürk Milliyetçiliği» tabirine sa
hip çıkışı Yüce Meclisimize hiç düşündürücü gelmi-
yormu? 

Atatürk, Türk Milliyetçiliğini bir devlet prensibi 
haline getirmiştir, Türk Milliyetçiliğinden ayrı bir 
Atatürk Milliyetçiliği yoktur ve olamaz. Atatürk 
Milliyetçiliği yoktur; ama büyük bir Türk Lideri ola
rak Atatürk vardı ve Atatürk Türk Milliyetçisiydi. 

Sol propagandanın yıllardır yapmak istediği, Türk 
Milliyetçiliğini Atatürk ile başlatmak ve fakat Ata
türk'ün dayandığı tarihi reddetmektir. Bu başarıldık
tan sonra ikinci safha Atatürk'ü reddetmek olacak
tır. Atatürk bir milliyetçi olarak Türk Milliyetçiliği
nin tabî ve güçlü bir devamıdır. 

Bu sebeplerle yukarıda belirtilen oyuna gelmeme
liyiz. Atatürk'ün de - benimsediği Türk Milliyetçili
ğine sahip çıkarak gerçekten Atatürk'ün izinde ol
duğumuzu ispat etmeliyiz. Ve böylece Türkiye'de 
bu çirkin oyunu döndürmek isteyenlerin suratına 12 
Eylül esprisi içinde yeni bir tokat indirerek oyunla
rını bozmalıyız. 

Durumu, bu büyük vebalin altına girip, tarihe Türk 
İMilliyetçiliğini ve Atatürk'ü yok eden bir meclis ola
rak geçmek istemeyeceğine inandığım Yüce Meclisi
mizin Yüksek takdirlerine arz eder, saygılar sunarım. 

Mehmet PAMAK 

S. FERİDUN — GÜRAY — Dibaceden çıktı o 
Sayın Başkan, geri alsın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, lütfen. 
Sayın Tünay, açıklama yapmak üzere buyurun. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu Anayasa hazırlanırken, daha önce de belirtti

ğim üzere, Sayın Anayasa Komisyonumuzun Başkanı 

iSayın Aldıkaçtı, bu kürsüden; «Bu Anayasanın ta
mamen Atatürk ilkeleri temeline, Atatürk felsefesine 
bağlı olarak hazırlandığını» ileri sürdüler Biz de so
nuna kadar ümitle takip ettik. Bir kısım maddelerde 
Atatürk tikelerinin bazı maddelere yerleştirilmesi ko
nusunda önergeler verdim. Bu önergeler daima aynı 
gerekçe ile reddedildi. Red gerekçeleri, «Başlangıçta 
Atatürk İlkelerinin konulacağı» idi. Şimdi, kabul et
tik tabi üzerinde bir şey konuşmuyorum; ama Ata
türk İlkelerinin gönül isterdi ki, birer birer dökümü 
yapılsın ve gerekçede de bu dökümün tarifleri konul
sun. 

Bu 2 nci madde Anayasanın temelidir. Bu temel
de hiç olmazsa Atatürk tikelerinin yer almasında, 
son derece isabetli olacağı kanısındayım. 

Bir Anayasa yapıyoruz, Atatürk'çü bir Anayasa 
yapıyoruz, bugüne gelişimiz de her vesiyleyle söylü
yoruz ki, «Atatürk ilkeleri, Atatürk'ün istediği doğ
rultuda bilinmediği, takip edilmediği, yaşanmadığı, 
yaşatılmadığı için 12 Eylül'e geldik» diyoruz; ama bir 
taraftan da «Atatürk İlkeleri» deyip geçiyoruz. 

Söylüyoruz diyoruz ki, '«Atatürk, Cumhuriyeti 
gençliğe emanet vetti.» Gençlik, hangi gençlik? Elbet
te Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda yetişen 
gençlik. Böyle bir gençliği yetiştiremediğimiz için bu 
ortama geldik. Boşluklar oldu, bu boşluklara başka 
ideolojiler, başka doktrinler, başka mezhepler girdi. 
O halde ben daha fazla uzatmadan istirham ediyo
rum, bu 2 nci madde ki, Anayasanın bence temeli
dir, gösterdiğim istikamette, önergemin kabulüyle 
Atatürk İlkelerinin sıralanması ve yer almasıdır. 

Ben önergemde, farklı olarak «sosyal adalet ve 
inkılapçılık» ilkesini getirdim, öbür ilkeler diğer kı
sımlarda yer yer geçiyorlar. Bu ilkelerin kabulü ile ki, 
«tnkılapçılık»ı kabul etmediğimiz takdirde veya 
koymadığımız takdirde «Çağdaş uygarlığın» manası 
kalmayacaktır. Çağdaş uygarlık'tan sonra onun üstü
ne çıkmanın ve bir Türk medeniyeti, Türk uygarlığı 
yaratmanın mümkün olamıyacağı ortadadır. Atatürk' 
ün burada «Çağdaş uygarlık»tan kastı, bu inkılap il
kesidir. İnkılap ilkesinin hedefi çağdaşlıktır, çağdaş
lığı getirecektir. Yani, daimi tekamül, hergün teka
mül ve Türkiye'yi mevcut medeniyetin üzerine çıkar
ma hassasıdır. Ben arkadaşlarımdan istirham ediyo
rum. Bu ilke; nasıl Sayın Aldıkaçtı burada «Lâiklik 
ilkesinin Atatürk'ün en çok önem verdiği ilkelerden 
biri olduğunu» söyledi ise, ben de çeşitli konuşmala
rımda bunun «Atatürk ilkelerinin beyni olduğunu» 
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söyledim. Bugün de ifade ediyorum ki, inkılapçılık 
da Atatürk ilkelerinin dinamizmidir, motorudur. Bu 
motoru kullanmazsak, bu dinamizme saygı duymaz
sak Atatürk tikeleri yarım kalacaktır ve bu Anayasa 
kanaatimce ruhsuz çıkacaktır. Atatürk yine (bu kür
süden söylüyorum) günün birinde o Anıtkabirden çı
kacak ve yine yumruğunu vuracak ve buradan, ((bel
ki ben bulunmayacağım bulunanlar) yine başlarım 
eğerek çıkmış olacaklardır. Bu duruma düşmeyelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Aldıkaçtı katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Bekir Tünay ve arkadaşlarının 2 nci madde 
ile ilgili olarak verdikleri önerge, maalesef bizim 2 
nci maddemizden sadece bir «Sosyal» kelimesi ile 
farklı. Biz, Sayın Bekir Tünay ve arkadaşlarının ver
diği eldeki bütün terimler bizim 2 nci maddemizde 
mevcut. Esasen aynı sırayı takip etmiştir, sadece «Sos
yal adalet» ilkelesini getirmiştir. 

BEKİR TÜNAY — Bir de «İnkılâpçılık» ilke
sini. 
.• ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «inkılâpçılık» kavramı ise, (müsaa
denizle efendim,) bizim 2 nci maddede başlangıçta 
belirtilen «Temel ilkelere dayanan» dediğimiz za
man, doğrudan doğruya «Başlangıç»a referans et
mektedir ve «Başlangıç'ın 2 nci paragrafında «Ata
türk ilkeleri ile inkılaplarım ve Atatürk Milliyetçili-
liğini temel alan» diyerek Anayasamızın özel niteli
ğini belirtmektedir. Esasen bizim 2 nci maddemiz 
«Başlangıç» kısmıyla beraber 2 nci maddede belirtil
diği gibi, bir bütün teşkil etmektedir. Bundan başka 
Atatürk fikri, Atatürk'çülük Anayasamızın bütün 
maddelerin de ve bütün esprisinde, ruhunda kolay
ca bulunması gereken ve bulunan bir fikir toplamıdır. 
fikir bütünüdür. 

«Atatürk Milliyetçiliği» kavramı Anayasamızın 
Başlangıç» kısmının 3 üncü fıkrasında «Egemenliğin 
kayıtsız şartsız millette olduğu, laiklik ilkesi ve Ata
türk inkılaplarıyla çağdaş uygarlık düzeyine erişip, 
dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olmak, milletin bağımsızlığı, bölünmezliği» Bü
tün bunlar ülkenin bütünlüğü ve Türk Milleti etrafın

da, Türk Cumhuriyetinin kurulması fikri Atatürkçü
lüğün özüdür. Biz, bunu başlangıç ve 2 nci madde
de gerektiği gibi belirttik ve tekrar ediyorum 2 nci 
maddede ileri sürülen hususların hepsi bizim Anaya
samızda vardır. Sadece «iSosyal adalet» anlayışı, Ata
türk bir kere dahi sosyal adalet anlayışından bahs et
memiştir. Bilmiyorum» dürüst ve adil olmaktan in
sanların insanca yaşamasından» bahs etmiştir; fakat 
kanaatimize göre «JSosyal adalet» kavramını Ata
türk kullanmamıştır. 

En derin saygılarımı sunar ve önergenin kabul 
edilmemesini rica ederiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Bilge usulle ilgili olarak mı konuşmak isti

yorsunuz? 
NECİP BİLGE — Hayır efendim, bu önergede 

benim de imzam vardı, «Başlangıç» kısmında «Sos
yal devlet» tabiri ve «Atatürk inkılapları» tabiri ka
bul edilmiş olduğuna göre, ben imzamı geri çekiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben de teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Anayasa 
Komisyonu katılmamaktadır. 

Önergeyi açık oya sunuyorum. 
2. nci önerge Sayın Pamak ve Arkadaşlarınındır. 
Sayın Pamak?.. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; konuşmamı önergem ekindeki gerek
çe zabıtlara geçtiği için yapmıyorum. Ayrıca «Baş
langıçta» olduğu gibi, bu maddede de oyumun ret 
olacağını bilerek önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak, ge
rekçe tutanağa geçecektir. 

Sayın Tünay ve arkadaşlarının önergelerine oyla
rınızı kullanırken, 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, mil
lî marşı ve başkenti. 

MADDE 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiy
le bölünmez bir bütündür. 

Resmî dili Türkçe'dir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıl

dızlı al bayraktır. 
Millî marşı «istiklal Marşı»dır. 
Başkenti Ankara'dır. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, 3 üncü madde üze

rinde bir önerge yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
IV. Devletin temel amaç ve görevleri 
MADDE 4. — Devletin temel amaç ve görevleri, 

Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülke
nin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko
rumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlu
luğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşma
yacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî var
lığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya ça
lışmaktır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle de ilgili bir önerge 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

V. Egemenlik 
MADDE 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Mil

letindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir ki

şiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
5 ncı maddeyi okutuyorum : 
VI. Kanun Önünde Eşitlik 
MADDE 6. — Herkes, dil ırk, renk, cinsiyet, si

yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlem
lerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak ha
reket etmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle de ilgili bir önerge 
yoktur. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
VII. Yasama Yetkisi 
MADDE 7. — Yasama yetkisi Türk Milleti adı

na Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu yetki devredilemez. Anayasa ile Cumhurbaşka
nına ve Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bekir Tünay'ın önergesi üze
rinde oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
7 nci maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının yasama yetkisiyle ilgili 7 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Cumhurbaşkanına ve» 
kelimelerinin metinden çıkarılmasını önerir, gereğini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Gerekçe : 
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve 

yöntemi öncelikle Bakanlar Kuruluna verildiğinden, 
Meclis dışından veya içinden seçilişini takiben Meclis 
dışına çıkarılan ve sorumluluğu bulunmayan bir Cum
hurbaşkanına aynı yetkinin ayrıca verilmesine bir da
yanak ve gerek yoktur. 

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 
ve yetkilerini düzenleyen 85 inci madde de Meclisin, 
sadece Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi vereceği hükme 
bağlanmış, Cumhurbaşkanına böyle bir yetkinin ve
rilmesi .öngörülmemiştir. Keza, Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerini düzenleyen tasarının 113 üncü 
maddesinde de Cumhurbaşkanına tek başına kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmemiştir. 

Kaldı ki, böyle bir yetkinin verilmesi halinde ka
rarnamenin uygulanmasında ortaya çıkacak siyasî ma
lî ve cezaî sorumluluklar kime yöneltilecektir? 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cum
hurbaşkanının çıkaracağı kararnameleri onaylamama
sı ihtimali dolayısıyla Cumhurbaşkanının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile karşı durum ve davranışla
ra girmesi önlenilmiş olur. 

Abdülbaki CEBECİ Fikri DEVRİMSEL 
Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 

Hayati GÜRTAN Remzi BANAZ 
Ayhan FIRAT Evliya PARLAK, 

Zeki ÇAKMAKÇI Özer GÜRBÜZ 
BAŞKAN — Sayın Cebeci, bir açıklamaya gerek 

görüyor musunuz? 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesi ile Cumhur

başkanının ve Bakanlar Kurulunun kanun hükmün-
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de kararname çıkarma yetkisi saklı tutulmuştur. Sun
duğum önerge ile bu yetkinin sadece Bakanlar Ku
ruluna tanınması istenilmektedir. 

Bilindiği gibi, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi ve yöntemi öncelikle BaKanlar Kuruluna 
verildiğinden, Meclis dışından veya içinden seçili
şini takiben Meclis dışına çıkarılan ve sorumluluğu 
bulunmayan bir Cumhurbaşkanına aynı yetkinin ay
rıca verilmesine bir dayanak ve gerek yoktur. 

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 
ve yetkilerini düzenleyen 85 inci maddede, Meclisin 
sadece Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi vereceği hükme 
bağlanmış, Cumhurbaşkanına böyle bir yetkinin veril
mesi öngörülmemiştir. Keza, Cumhurbaşkanının gö
rev ve yetkilerini düzenleyen tasarının 113 üncü mad
desinde de Cumhurbaşkanına tek başına kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmemiştir. 

Kaldı ki, böyle bir yetkinin verilmesi halinde ka
rarnamenin uygulamasında ortaya çıkabilecek siyasî, 
malî ve cezaî sorumluluklar kime yöneltilecektir?.. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cum
hurbaşkanının çıkaracağı kararnameleri onaylamama
sı ihtimali dolayısıyla Cumhurbaşkanının Türkiye Bü
yük Millet Meclisiyle karşı durum ve davranışlara 
girmesi gibi sakıncalar doğabilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada şu hususu da anımsatmakta yarar gör

mekteyim : Hepinizin bildiği gibi Anayasa Tasarımız
da, Cumhuriyetin kuruluşundan beri yürürlüğe ko
nulan hiçbir Anayasa ile Cumhurbaşkanlarına tanın
mayan çok büyük yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler, 
belli bir kimsenin kesin olarak Cumhurbaşkanlığına 
seçileceğine ve sanki Anayasanın yürürlüğü süresince 
de aynı nitelik ve yetenekteki başkanların seçilecek
leri varsayımına dayanmaktadır. 

Daha, çok yakın bir zamanda, Sayın Fahri Koru-
türk'ten sonra, yapılan seçimlerde en büyük bir par
timizin Cumhurbaşkanı adayını anımsatmak isterim : 

Genel Kurul oturumlarında uyurken çekilen fo
toğraflarını sık sık gazete sütunlarında gördüğümüz, 
ayrıca bir bankadan siyasî nüfuz kullanmak suretiy
le yüzmilyonlarca lira kredi aldığını basından okudu
ğumuz bu aday bir hayli oy da toplamış; ancak üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığından se-
çilememişti. 

İleride de siyasî partilerin Cumhurbaşkanlığı için 
aday seçmek hususunda çok titiz ve dikkatli davra
nacaklarına inanmamız için hiçbir güvence yoktur. 
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Arz ettiğim nedenler ve gerçekler karşısında ta
san maddedeki «Cumhurbaşkanı ve» kelimelerinin 
çıkarılarak kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisinin, Cumhuriyetin kuruluşundan beri olduğu 
gibi sadece Bakanlar Kuruluna tanınmasını takdir ve 
tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
larım; 

Sayın Cebeci'nin ileri sürdüğü mütalaalar tama
men doğrudur; fakat yanlış bir temele dayanmakta
dır. Dayandığı yanlış temel de «Cumhurbaşkanının 
tek başına kararname çıkarma yetkisine sahip oldu
ğu» şeklinde maddeyi yorumlamasıdır. 

Cumhurbaşkanı tek başına değil Bakanlar Kuru
luyla birlikte kararname çıkarmaktadır. O kadar ki, 
kendilerinin de gerekçelerinde açıkladığı gibi, Cum
hurbaşkanına tek başına kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi 113 üncü maddede zikredilme-
miştir. Çünkü, Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi 
yoktur. 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluyla birlikte yü
rütme kuvvetini teşkil etmektedir ve maddede belir
tildiği gibi olağanüstü hallerde ve kendilerine Yasa
ma Meclisi tarafından bu yetki verildiği zaman be
raber kanun hükmünde kararname çıkarmak yetki
sine sahiptirler. 

Bundan dolayıdır ki, yanlış bir temelden yola çı
kan; fakat bütün developmanlarına, bütün sonuçla
rına katıldığım görüşleri maalesef yanlış bir temele 
dayanıyor. Onun için kabul edemiyoruz. Maddemi
zin oylanmasını rica edeceğiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Cebeci, bu açıklamadan sonra önergenizi 

alıyor musunuz? 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — «Cumhurbaşkanına 

ve Bakanlar Kuruluna» diyor, «Cumhurbaşkanıyla 
birlikte» demiyor; onun için önergemin oylanmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler, Sayın Cebeci'nin bu önergesinin 

açık oylamasına başlıyoruz. 
Sayın üyeler, 2 nci madde üzerinde Sayın Tünay 

ve arkadaşlarının verdikleri önergenin açık oylama 
, sonucunu arz ediyorum : 
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Oylamaya 140 sayın üye katılmışlar; 4 çekimser, 
44 kabul ve 92 ret oyuyla önerge kabul edilmemiş
tir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. Te
şekkür ederim. 

8 inci madde üzerinde önerge yoktur; maddeyi 
okutuyorum : 

VIII. Yürütme Yetkisi ve Görevi 
MADDE 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cum

hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anaya
saya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
IX. Yargı Yetkisi 
MADDE 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde de bir önerge 

yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
X. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 
MADDE 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yü

rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve di
ğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
XI. Devlet Şeklinin Değişmezliği 
MADDE 11. — Devlet şeklinin Cumhuriyet ol

duğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
İkinci kısma geçiyoruz; 12 nci maddeyi okutuyo

rum : 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, 11 inci mad

dede önergemiz vardı efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, benim önümde bu

lunan önerge üzerinde «12 nci madde» olarak yazılı. 
Ben bu önergeyi 12 nci maddede işleme alacaktım. 

Peki, «Bu madde üzerinde değişiklik önergesi yoktur» 
dediğim zaman hiçbir işaret olmadı... 

Sayın Aldıkaçtı, bu 12 nci madde yeni bir mad
deymiş. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim. Sayın Başkan, bize 
verilen kopyada da «İkinci görüşme, madde 11» ya
zıyor. Yani bir yanlışlık olmuş orada.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, burada benim önü
me konulan, 12 nci madde olarak; sizin önergeniz o 
şekilde gelmiştir. Bu, şu andaki Divanın bir küçük 
hatasıdır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Estağfurullah efendim. 
BAŞKAN — 12 nci madde ile ilgili olarak geldi; 

ben 12 nci maddeyi okuttuktan sonra, «Bu madde 
ile ilgili bir önerge var.» arzını yapacak ve ondan 
sonra önergeyi okutacaktım. Halbuki bu 11'de gel
miş. 

Sizden ricam şudur : Maddeyi oylatmış bulunu
yoruz. Siz bir anlayış göstereceksiniz ve bu konu bu 
şekilde tashih edilecektir. Esasen biliyorsunuz Sayın 
Öztürk, bu maddeyi Genel Kurulumuz daha evvel 
kabul etmişti. Sizden ricam bu olacak; çünkü başka 
türlü bir işlem yapmamız mümkün değil. Siz daha 
iyi biliyorsunuz; Tüzüğü de, bu müzakerelerin usu
lünü de, şeklini de daha iyi biliyorsunuz. O itibarla 
lütfeder «Peki, önergemi geri aldım» derseniz Baş
kanlık da rahat edecektir, Genel Kurul da bundan 
memnun olacaktır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, maddî 
hata beşer içindir. Eğer müsaade ederseniz, bir kısım 
düşüncelerimin 2 dakikada zapta geçmesi kaydıyla 
önergemi geri alabilirim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Öztürk; te
şekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte, rejimin sa
dece adının değişmezliğini güvenceye almak yetebi
lirdi. 20 nci Yüzyılın sonuna yaklaştığımız günümüz
de pek çok rejimlerin adı hep «Cumhuriyet» le ifade 
olunmaktadır. En sağdan en sola kadar bütün rejim
lerde ve hatta diktatörlüklerin adında daima «Cum
huriyet» deyimi geçtiği halde, muhtevaları yekdiğeri
ne benzememektedir. Bir komşu ülkenin rejimi, adın
da «Cumhuriyet» deyimi söylenirken, krallıkla idare 
edilen Britanya İmparatorluğunun rejimini de dikkat
lerinize sunmak istiyorum. 

O halde bizim rejimimizin adı olan «Cumhuri
yet», ilke ve nitelikleri Atatürk tarafından gösterilen 
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Cumhuriyettir. Biz bu ilke ve nitelikleri haiz rejimin 
değişmezliğini güvenceye almak istiyoruz. 

Tasarının birinci görüşülmesinde, Cumhuriyetin 
ilke ve niteliklerini kapsayan 2 nci maddeye başlan
gıçta yollama yapıldığı, başlangıcın henüz belli ol
madığı yolundaki Komisyonun Sayın Sözcüsü tara
fından ileri sürülen engeller de ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Değişmezlik ilke ve niteliklerinin kapsamının gü

nümüzde kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle önergemi
zi tanzim etmiş idik. Ancak, Anayasa gibi bir konu
da tekriri müzakere yolunun, önergemizin kabulün
den daha sakıncalı olacağı, önergemizin kabulüne ter
cih olunacağı düşüncesiyle önergeyi bu aşamada sırf 
bu nedenle geri alıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Değerli üyeler, 7 nci madde ile ilgili Sayın Cebe

ci'nin önergesi üzerindeki açık oylamada oyunu kul
lanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
İkinci kısım ve 12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği 

MADDE 12. — Herkes, kişiliğine bağlı dokunul
maz, devredilmez,. vazgeçilmez temel hak ve hürri
yetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine 
ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da 
ihtiva eder. 

Temel hak ve hürriyetler, ancak bu ödev ve so
rumluluklara bağlı olarak kullanılabilir. 

BAŞKAN — Bundan böyle, «Bu madde üzerin
de önerge yoktur» dedikten sonra, sayın üyelere bil
hassa iyice dikkat edeceğim; herhangi bir yanlışlığa 
mahal vermeyelim diye. 

Önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması 
MADDE 13. — Temel hak ve hürriyetler, devle

tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 

egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ah
lakın, genel sağlığın ve diğer kişilerin hak ve hürri
yetlerinin korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın 
ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak ka
nunla sınırlanabilir. 

Bu sınırlamalar, hürriyeti temel aian demokrasi ge
reklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dı
şında uygulanamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri, 
temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kulla

nılamaması 
MADDE 14. — Bu Anayasada yer alan hak ve hür

riyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cum
huriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre 
tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair 
herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan 
bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar, 
bu amaçla kullananlar, kötüye kullandıkları o hak ve 
hürriyeti kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkeme
lerce verilir. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzel
kişilerle, topluluklar hakkında uygulanacak müeyyi
deler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, bu Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyet
te bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge yok
tur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 7 nci madde ile ilgili Sayın Cebe
ci'nin ve arkadaşlarının önergelerinin açık oylama so
nucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 129 üye katılmıştır; 2 çekimser, 24 ka
bul ve 103 ret oyu ile önerge reddedilmiştir. 
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7 nci maddeyi metinde olduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının 

Durdurulması 
MADDE 15. — Savaşta, sıkıyönetimde veya ola

ğanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü
kümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun ge
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanıl
ması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bun
lar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı ted
birler alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi, sa
vaş hukukuna uygun fiillerden doğan ölümler ile idam 
cezalarının infazı ve onyedinci maddenin son fıkra
sındaki diğer haller hariç, kişinin yaşama, maddî ve 
manevî varlığı ve bütünlüğünün korunacağı; kim
senin dinî inançlarını, düşünce ve kanaatlerini açıkla
maya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı kınanıp 
suçlanamayacağı; suç ve cezaların geçmişe yürütü-
lemeyeceği; suçu hükmen sabit oluncaya kadar sa
nıkların suçlu sayılamayacağı kural ve hürriyetleri ih
lâl edilemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
V. Yabancıların Durumu 
MADDE 16. — Temel hak ve hürriyetler, yaban

cılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanun
la sınırlanabilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Önerge var efen

dim. 
BAŞKAN — Var mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Efendim, numaralar bir ileri gitti. Orada 
16 yazan, 17 nci madde ile ilgili önergedir. Onun için 
bunları okurken, önerge olanlarda biraz dikkatli olur
sak... 16 nci maddede önerge yoktur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 16 nci madde kabul edilmiş
tir. 

ikinci Kısmın, ikinci Bölümüne geçiyoruz. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 
I. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî 

Varlığı 
MADDE 17. — Herkes yaşama, maddî ve ma

nevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dı

şında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz; 
doku ve organları alınamaz. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse in
san haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya mua
meleye tabi tutulamaz. 

Mahkemelerce verilen idam cezalarının infazı ile 
meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama karar
larının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlü
nün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isya
nın bastırılması, olağanüstü ya da sıkıyönetim veya 
savaş hallerinde yetkili merciin verdiği emirlerin 
uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun 
cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen 
öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili Sa
yın Devrimsel ve arkadaşlarının bir önergeleri var. 
Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının birinci görüşülmesi sırasında 

kabul edilen 16 nci maddenin son fıkrasının son cüm
lesindeki» Öldürme fiilleri» yerine «Ölüm halleri» ke
limelerinin kullanılması ve bu şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL 
Ayhan FIRAT 

Şerafettin YARKIN 
Evliya PARLAK 

Abdülbaki CEBECİ 
Cahit TUTUM 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Hayati CÜRTAN 

Remzi BANAZ 
Tülay ÖNEY 

Özer GÜRBÜZ 
A. Asım İĞNECİLER 

BAŞKAN— Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli üye arkadaşlar; 
Maddenin son satırındaki «öldürme fiilleri» ta

biri, Anayasamızın amacına da ters olarak, kasten 
adaım öldürmeyi izin veren bir madde gibi bir imaj 
yaratmaktadır. Halbuki, Anayasamızın ve bu ilgili 
maddenin amacı bu değildir. Ancak, fıkrada geçen, 
«Mahkemelerce verilen idam cezalarının infazı ile 
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meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararla
rının yerine getirilmesi,* bir tutuklu veya hükümlü
nün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isya
nın bastırılması, olağanüstü ya da sıkıyönetim veya 
savaş hallerinde yetkili merciin verdiği emirlerin uy
gulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun ce
vaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen ölüm 
halleri...» demek lazım. «Öldürme fiilleri» denince, 
sanki bu durumlarda kişinin sağlıklı yakalanması 
amaç edinilmemiş de, öldürülmesine cevaz verilmiş 
gibi bir anlam çıkıyor; tabiî ki, maddenin de anlamı 
bu değildir, uygulamadaki özel yasaların da amacı bu 
değildir; amaç kişiyi sağlıklı, canlı yakalamaktır ve 
cezasını vermektir; ama maddedeki «öldürme fiili» 
tabiri bu maksadı yansıtmamaktadır. O nedenle amaç 
daha iyi ve insan yaşamına saygılı bir ifade kullanma 
bakımından «ölüm halleri» şeklinde düzeltilirse, daha 
iyi olur. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Saklı tutulması istenen eylemdir, yapılan fiildir. 

Binaenaleyh, saklı tutulması istenen bir hal, durum de
ğildir, öldürme olayıdır. Binaenaleyh, «fiil» tabiri ye
rindedir. önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, Anayasa Komisyonu katılmıyor. 

Önergeyi işleme koyayım mı?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Konsun efendim. 
BAŞKAN — Konulacaktır. 
Sayın Devrimsel'in önergesini açık oyunuza sunu

yorum. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Önergedeki 

imzamı geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın İğneciler, evet efendim işaret 

ediyorum. Tamam. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, redaksiyonla il

gili bir şev sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Tabiî, redaksiyonla ilgili buyurun 

Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — 17 nci maddenin dördüncü fık

rasının üçüncü satırında; «... Olağanüstü ya da sıkıyö
netim veya savaş hallerinde...» denilmektedir. «Sıkı
yönetim ve savaş hallerinde» olur; fakat «olağanüstü 
hallerinde» olmaz. Bu itibarla, oranın; «olağanüstü 
hal ile sıkıyönetim veya savaş hallerinde» şeklinde 

değiştirilmesi Türkçe bakımından uygun olur sanırım. 
BAŞKAN —- Sayın Bilge, bana bir daha lütfen 

yerini söyler misiniz?.. 
NECİP BİLGE — 4 üncü fıkrasının üçüncü satı

rında; «... Olağanüstü ya da sıkıyönetim veya savaş 
hallerinde..» «Sıkıyönetim ile savaş hallerinde» de
nilebilir. Fakat; «olağanüstü hallerinde» denilemez 
Türkçe'de. Onun; «... Olağanüstü hal ile sıkıyönetim 
veya savaş hallerinde...» veya daha uygun bulacakları 
şekilde kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bilge, anlaşılmıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — «... olağanüstü hal ile...» «ya da» yi 

kaldırıyoruz. 
NECİP BİLGE — Kaldırıyoruz evet. 
BAŞKAN — «... sıkıyönetim veya savaş hallerin

de...» 
Evet teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
II. Zorla çalıştırma yasağı 
MADDE 18. — Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 

Angarya yasaktır. 
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hüküm

lülük süresi içindeki çalıştırmalar; askerî nitelikte olan 
veya askerlik görevi yerine geçen ya da olağanüstü -
hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihti
yaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatan
daşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, 
zorla çalıştırma sayılmaz. 

BAŞKAN — 18 inci madde ile ilgili önerge yok
tur. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 
MADDE 19. — Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliği

ne sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen : 
Mahkemelerce verilmiş hürriveti kısıtlavıcı cezala

rın ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir 
mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yü
kümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya 
tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı ve
ya yetkili merci önüne çıkanlması için verilen bir 
kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil 
eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tut-
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kunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişi
nin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için ka
nunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin 
yerine getirilmesi,- usulüne aykırı şekilde ülkeye gir
mek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme 
yahut ğeriverme kararı verilen bir kişinin yakalanma
sı veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetin
den yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, 
ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya de
ğiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tu
tuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer 
hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı 
olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bu
nun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya 
tutuklama sebepleri yahut haklarındaki iddialar her
halde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması ha

linde sözlü olarak derhal bildirilir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen 
suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çı
karılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kara
rı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Ola
ğanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali ile ilgili hüküm
ler saklıdır. 

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu ya
kınlarına bildirilir. 

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılan
mayı ve soruşturma veva kovuşturma sırasında serbest 

bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma il
gilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunma
sını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için 
bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan 
kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini 
ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen 
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yar
gı merciine itiraz hakkına sahiptir. 

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin 
uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler 19 uncu maddeyle il
gili önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

ı 17 nci maddeyle ilgili önergenin açık oylamasında 
i oyunu kullanmayan Sayın üye?... Yoktur. Oylama iş-
I lemi bitmiştir. 
I 20 nci maddeyi okutuyorum : 

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 
I A. Özel hayatın gizliliği 
j MADDE 20. — Herkes özel hayatına ve aile ha

yatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunula-

I maz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklı
dır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
I verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın

ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 
I emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları ve 
I eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

I BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
j Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştür. 
I 21 nci maddeyi okutuyorum : 
j B. Konut dokunulmazlığı 
I MADDE 21. — Kimsenin konutuna dokunula

maz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne gö-
j re verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sa

kınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mer-
I ciin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, 
I arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 

I BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... 21 nci madde kabul edilmiştir. 
I 22 nci maddeyi okutuyorum : 
I C. Haberleşme hürriyeti 
I MADDE 22. — Herkes, haberleşme hürriyetine sa

hiptir. 
I Haberleşmen'in gizliliği esastır. 
I Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
I verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın

ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve giz-

I liliğine dokunulamaz. 
I BAŞKAN — 22 nci maddeyle ilgili önerge yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 
I 23 üncü maddeyi okutuyorum : 
I V. Yerleşme ve sevahat hürriyeti 
I MADDE 23. — Herkes, yerleşme ve seyahat hür-
I riyetine sahiptir. 
I Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sos-
1 yal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
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kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını koru
mak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması 
sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 

amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak 

vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya ko
vuşturması gereği sınırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hak
kından yoksun bırakılamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyle ilgili Sayın Devrimsel'in önerge

sinin açık oylamasına 129 sayın üye oy kullamış; 39 
kabul ve 90 ret oyuyla önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
17 nci maddede redaksiyonla ilgili bir değişiklik 

yapıldı. Son fıkranın aşağıdan üçüncü satırında, «Ola
ğanüstü» kelimesinden sonra, «Ya da» kelimeleri, 
yani iki kelime çıkarılıyor, yerine «hal ile» kelimeleri 
konuyor; «Olağanüstü hal ile» şeklinde oluyor. 

Evvela bu değişikliği oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde ka
bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

VI. Din ve vicdan hürriyeti 
IMADDE 24. — Herkes, vicdan, dinî 'inanç ve ka

naat hüri-iyetine sahiptir. 
İbadetler, dinî âyin ve 'törenler serbesttir; bun

lar kaımu düzeniine, genel ahlaka ve bu amaçliarla çı
karılan kanunlara aykırı olamaz. 

Kimse, ibadete, diinî âyin ve törenlere katılma
ya, dıinî inanç ve kanaatlerimi 'açıklamaya zorlana-
ımaz; diinî 'inanç ve kanaatlerinden ve dinî inancının 
gereklerini yerine getirtip getirmemesinden 'dolayı 
kınanamaz ve suçlanamaz. 

iDİm ve ahlak eğitim ve öğretimi, 'ilk ve ortaöğre
nim kurumlarında zorunlu olup, Devletin denetim ve 
gözetimi 'altoda yapılır. İslam dinine mensup olma
yan kişilerin din derslerimi takibi isteklerime bağlıdır. 

Millî egemenlik ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı 
olarak kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî ve
ya hukukî temel düzenimi kısımen de olsa din kural
larıma dayandırma veya siyasî ya da şahsî çikar veya 
nüfuz sağlama aımacıyla, dinli veya din duygularını 

yahut dince kutsal sayılan değerleri, her ne suretle 
olursa olsun isıtisımar edemez ve kötüye kullanamaz. 
Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kış
kırtan gerçek ve tüzelkişiler hakkında kanunun öngör
düğü müeyyideler uygulanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle iigilli tiki değişikİk 
önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 24 üncü maddesi 4 üncü fık

rasının aşağıdaki sekilide düzenlenmesini 'arz ve tek
lif ekleriz. 

«Madde 24. — Fıkra 4. — Din ve ahlak öğreti
mi, temel ve ortaöğretim kurumlarında diğer ders
ler gibi Devletin denetim ve gözetimi altında yapı
lır. İslam dinine mensup olmayan kişilerin din ders
lerimi takibi isteklerine bağlıdır.» 

Kâzım ÖZTÜRK 
Zeki ÇAKMAKÇI 

İbrahim ŞENOCAK 
Alâeddim AKSOY 

Adnan ERSÖZ 

Turgut KUNTER 
Hayri SEÇKİN 

Recai BATURALP 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Ethem AYAN 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Anayasa Tasarısının 24 üncü maddesine son fık

ra olarak «Kimse, dıinî ve dimce kutsal sayılan de
ğerleri tezyif ve tahkir edemez.;» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 
Mehmet PAMAK Halt ZARBUN 

E. Zdkft'i ÖKTE Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Nazmıi ÖNDER Necdet ÖZDOĞAN 

î. Doğan GÜRBÜZ Halil ERTEM 
Mahir CANOVA B. Sami DAÇE 

Nurettin ÂYANOĞLU Halil Erdoğan GÜREL 
Erdoğan BAYIK Salih İNAL 

Zekâ'i DİNÇER Necdet GEBÖLOĞLU 
Selçuk KANTARCIOĞLU M. Ali öztürk TEKELİ 

Mehmet AYDAR Zeki ÖZKAYA 
Osman YAVUZ -

IBASKAN — Sayın Öztürk, önergenizle igili açık
lama yapacaksınız herhalde?,.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz. 
BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
1961 Anıayasamız, «Din eğitim ve öğrenimi, an

cak kişilerin kendi 'isteğine ve küçüklerin de kanunî 
temsilcilerimin İsteğine bağlıdır.» demek suretiyle, 
laik Cumhuriyet ilkeleri dışına taşan, Devlet dene-
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tim ve gözetimlinden uzak kalmanın sonucu yakın ta* 
rihimtizdeki acı olayları hep birlikte yaşadık. 

Tasarı ile din ve ahlak öğretimi Devlet okulla
rımda diğer dersler gibi okutulacağı, hiçbir ders ııçfitn 
gerek görülmeyen «Mecburiyet» deyimine gerek ol
madığı, ciddî, disiplini bir öğretimin çocuklarımıza 
yeterince dinimizi bilip tanımalarına yeteceği inan
cıyla önergeyi sunmuş bulunuyoruz., 

Ayrıca bu vesileyle değerli iıllim adamımız, Pro
fesör Doktor Hüseyin Atay, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanının bir düşüncelerini de dile 
getirmek 'istiyorum': 

«Anayasa Taslağından (Din öğretimi ve eğitimli 
isteğe bağlıdır.) cümlesi çıkarılmalıdır. Mecburî ol
ması 'ibaresini koymaya gerek yoktur. Devletlin göze
timlinde olması, mecburî olma .anlamında anlaşıla
bilir; çünkü en iyi gözetimin okullarda yapılabilece
ği açıktır.» demektedir. 

Bu düşüncelerle, «'Mecburiyet» kelimesinin ileri
de giderek doğuracağı sakıncaları bertaraf edici öner-
gerrM takdimi ediyoruz. Takdir Yüce Heyetinizin
dir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Aldıkaçtı, Komisiyon adına bu önergeyle 

ilgii görüşlerinizi açıklar mısınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI —- Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
rımız; 

Sayın öztürk'ü dikkatle dinledik ve konuşmasının 
hür yerinde Sayın Hüseyin Afcay'dan nakilde bulundu 
ve Devletin denetimi altında din derslerinin görül
mesinin Anayasaya koruması, onun taklibi mecburî 
dersler arasına girmesi anlamına geldiğini söyledi. 
Biz de bunu burada bir Anayasa hükmü olarak ifa
de ediyoruz ve bu hükmün ide Türkiye için geçerli 
olduğuna inanıyoruz efendim. 

Görüşümüzde 'bir değişiklik yoktur. Bu konuda 
uzun tartışmalar yapılmıştır, tutanaklarda vardır, 
tekrarlamakla vaktinizi almak isteniliyoruz. 

Hepinize saygılarımızı sunarız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim!. 
Sayın öztürk, önergenizi açık oya sunayım mı? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanıım, ısrarlı
yım müsaademizle. 

BAŞKAN — Israrlısınız. Hayhay ©fendim. 
Sayın öztürk ve arkadaşlarının önergesini açık 

oyunuza ısunuyorumü Kutular dolaştırılsın^ 

l Sayın Pamak ve arkadaşlarının önergesi üzerinde 
I Sayın Pamak açıklama yapmak üzere buyurunuz. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 
I Meclisinin değerli üyeleri; 
I Bilindiği üzere 24 üncü madde ile din ve vicdan 
I hürriyeti teminat altına alınmak i&tenmişıtir; ancak 
I ıbu maddenin düzenlenmiş olan son şeklinde yer alan 
I hükmün yarısından fazlası yine din ve vicdan hür-
I riyetine getirilen smırlamalara ayrılmış (bulunmakta-
I dır. 
I 1961 Anayasasında, yer verilen Türk Ceza Kanu-
I nunun 163 üncü maddesi hükmü daha da genİşleti-
I lıip ısertleştiriierek 1982 Anayasa Tasarısında da yer 
I almıştır. 
I Laik devletin kendi düzenini teminat altına al-
I ması son derece normaldir. Buna karşı çıkmak müm-
I kiki değildir ve doğru değildir. Ancak şu anda yer 
I alan son fıkra hükmü 'ise oldukça muğlak ve sub-
I jekıtülf unsurları bünyesinde taşımaktadır. Bunlar, 
I «Kısmen de olsa» tabiriyle, dinî duyguların ve din-
I ce kutsal sayılan değerlerin kötüye kullanılması gibi 
I herkes tarafından farklı ve yanlış yorumlanmalara 
I açık bir mahiyet arz etmektedir. Bu hükümler, ina

nanlar üzerinde «Demoklesin Kılıcı» gibi duracak-
I tır ve hukukun objektif olma prensibine de son dere

ce ters 'bir şekilde düzenlenmişlerdir. Bütün bunlara 
I rağmen, inananlar, din ve vicdanv hürriyetine getiri-
I len bu sınırlamaları, sübjektif yanları da olsa kabul 

etmektedirler; tama haklı olarak yine Türk Ceza 
I Kanununun 175 ve devamındaki maddelerinde dü-
I zenlenen hükümlerin de yetersizliği ve Anayasal da

yanaktan yoksun oluşundan son derece rahatsızdır-
I Har. Bu konu mutlaka Anayasada yer allmalk zorun

dadır; çünkü 163 üncü madde nasıl Devletin dlüze-
j nini korumak için Türk Ceza Kanununda yer al-
I masına rağmen Anayasanın 24 üncü maddesinde de 
I yerini alıyorsa, huna paralel1 olarak mutlaka «Kim-
I se dini ve dince kutsal sayılan değenleri tezyif ve 

tahlkir edemez» hükmüne de yer verilmelidir. Bu dü
zenleme hem Büyük Milletimizin en' büyük hakkı 

I ve arzusu, hem idle laiklik ilkesinin en tabiî gereği
dir. 

I Bir milletlin hukuku o milletin bütün hayatını ku
şatır. Hangi davranışların serbest olduğu, onlar 'içlin 

I ceza verilnneyisi ile anlaşılır. Devlet, cezalandırma-
I dığı fiilleri yapılabilir hareketler olarak 'bırakmış 

demektir; bu hareketlerin yapılmasına devlet tizin 
vermiş sayılıp 

I Gerçi Anayasa Komisyonunun Sayın Sözcüsü ilk 
J görüşmeler sırasında, tutanaklara geçen fconuşmasm-
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'da bu hususun tabiî bir sonuç olarak hulkulkumuzda 
da düzenlenmesi gerektiğini kabul etmiş; ancak doğ
rudan doğruya Tüıflk Ceza Kanununda bu hususun 
teminat altına alınabileceğini beMrüniştir. Bu doğ
rudur; ama aynı 163 üncü maddede olduğu gibi, bu 
konunun dayamağı olacak tekilimiz de mutlaka 
24 üncü maddede yer almalıdır ki, Türtk Ceza Ka
nununda yapılacak düzenleme etkili olabilsin. 

Türk Milleti başka hiçbir millette görülmediği 
şekilde, tarih boyunca bütün semavî dinilere, pey
gamberlere, mezheplerine ve her dinlin mukaddes 
kişilerine karşı 'koruyucu tedbirleri bir siyasî taviz 
söz konusu atamdan, dinî ve millî biır vazife olarak 
yerine 'getirmiştir. 

Halbuki şimdi, Anayasada bu konuda bariz bir 
boşluk bulunmaktadır. 'Bütün semavî dinlerin mu
kaddes mefhumlarına, fiilen sözle veya neşriyat yo
luyla tecavüz laiklik (ilkesi çerçevesinde serbest bıra
kılamaz. Anayasada teminat 'altına alınmadan Türk 
Ceza Kanununa da bırakılamaz. Bugüne böyle bir 
dayanak Anayasada yer almadığı 'için netice iyi ol
mamış; Türk Ceza Kanunu da havada kalmıştır. 

Ayrıca bu mukaddes mefhumların saygı ile anıl-
tmaiarmı sağlamak millî birlik ve beraberliğin tees
süsü için son derece önemDi ve laiklik tikesinin de 
kaçınılmaz bir gereğidir. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, lütfen... 
MEHMET PAMAK — Bu mefhumlara teoavüz 

serbest kaldığı takdirde, her mefhuma sahip çıkan
lar dilleriyle çatışmaya varan davranışlara teşeb
büs eder ki, bunun millî birlik bakımından ne de
mek olduğunu tartı bize öğretmiştir. 

Din ve Vicdan hürriyeti ancak, bu teklif ettiği
miz fıkraya 24 üncü maddede yer verilmek suretiyle 
laikliyle korunmuş, hem de millî birlik ve beraberlik 
yönünden önemli bir adım atılmış olacaktır. 

iSon olarak şunu belirtme istiyorum' ki, değerli 
üyeler; bu millet makam, mevki ve devletten çok 
daha büyük şeyler istememektedir. Sadece din ve 
dince kutsal sayılan değerlerine tezyif ve tahkir edil
mesini de istememektedir, Bunu Yüce Meclisimizden 
beMemektedıkv 

Takdir Yüce MecMsıknliziindir. 
Saygılarımı arz ediyorum. 
(BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Pamak. 
Sayın Aldılkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Dine saygısızlık gösterenlere Ceza Kanununda 
yeterli derecede hüküm vardır; onun için katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, Anayasa Komisyo
nu katılmamaktadır. Oylanmasında ısrarlı mısınız?.., 

MEHMET PAMAK — Çok önemlidir efendim, 
oylayın. 

BAŞKAN — Oylanmasında ısrarlısınız, hay hay,: 
Sayın Öztürk ve arkadaşlarının önergeleri açık 

oyunuza sunulmuştu. Sayın öztürk ve arkadaşlarının 
önergesi üzerinde' oy kullanmayan sayın üıye?... Yok
tur. Oylama işlemi bitmiştir.. 

Sayın Pamak ve arkadaşlarının önergelerini açık 
oylarıniza sunuyorum. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, usul bakı-
mındıan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlar; 
Bu dolaştırılan kutuların hangi önerge ile ilgili 

olduğu biraz zor anlaşılıyor. Acaba Önerge '"ile 
birlikte dolaştırılması, yahut önergeyi veren arka
daşların isimlerinin bulunması mümkün mü?... 

BAŞKAN — Efendim önerge bir tane; fakat 
fotokopileri var. Hay hay, önergelerin fotokopilerini 
de kutularla birlikte dolaştıralım, 

Teşekkür ederim Sayın Tunçbay.. 
Oylama neticesini alıncaya kadar, üzerinde öner

ge bulunmayan iki maddemiz var; 25 - 26. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
VTLı Düşünce ve kanaat hürriyeti.. 
MADDE 25. — Herkes, düşünce ve kanaat hür

riyetine sahiptir, 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse, dü

şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dü
şünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlana
maz. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde önerge 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
MADDE 26. — Herkes, düşünce ve kanaatle

rini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına 
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sa
hiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi ol
maksızın haber veya fikir almak ya da yermek ser-
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bestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televiz
yon veya sinema yoluyla yayımların izin sistemine 
bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
-suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usu
lünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkaları
nın şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korun
ması, yargılama görevinin gereğine uygun olarak ye-

, rine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kulla

nılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların ya
yımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama 
ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde ile ilgili önerge yok
tur. 

26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 26 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın Pamak ve arkadaşlarının 24 üncü madde 
ile ilgili önergelerini açık oylarınıza sunmuştum. 

Sayın Pamak ve arkadaşlarının önergesi üzerin
de oy kullanamayan sayın üye?.. Yoktur. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayın öztürk'ün 24 üncü maddeyle ilgili öner
gesinin açık oylama sonucunu arz ediyorum. 128 sa
yın üye oylamaya katılmıştır; 2 çekimser, 66 ret, 60 
kabul ile önerge kabul edilmemiştir. Önergenin kabu
lü için 81 oyun kabul olarak bulunması gerekiyor 
ki, önerge kabul edilsin. 

Şimdi 27 nci maddeye geçiyoruz. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
MADDE 27. — Herkes bilim ve sanatı serbest

çe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu 

"fıkra hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve 
dağıtımının kanunla ayrıca düzenlenmesine engel de
ğildir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının ikinci görüşülmesinde, naza

ra alınmak üzere, 27 nci maddeye aşağıda yazılı iki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Aydın TUĞ 
Rıfat BAYAZIT Adnan OREL 
Hamza EROĞLU Fuat YILMAZ 

Eşref AKINCI A. Asım İĞNECİLER 
Recai BATURALP A. Fehmi KUZUOĞLU 

| «Bu hürriyetlerin kullanılması, Anayasanın 1 inci 
ve 2 nci maddelerinde yer alan temel hükümlere ay
kırı olamaz. 

Bu hürriyetler Anayasanın 13 üncü maddesinde 
belirtilen hallerde kanunla sınırlanabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, açıklamayı siz mi 
I yapacaksınız? 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet efendim, ben 
yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Şimdi ikinci görüşmesini yapmış olduğumuz «Bi
lim ve sanat hürriyeti» başlıklı 27 nci madde aynen 

I şöyledir : 
«Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğ

retme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araş
tırma hakkına sahiptir. Bu fıkra hükmü yabancı ya
yınların ülkeye girmesi ve dağıt minin kanunla ayrıca 
düzenlenmesine engel değildir» hükmünü ihtiva etmek-

} tedir. 
Maddenin bu şekliyle anlaşılacağı üzere, bilim ve 

sanat hürriyetinin tamamen sınırsız olduğu intibaını 
vermektedir. Halbuki, Anayasamızda getirilen bir çok 
hürriyetler bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur ve bu 
sınırlamalar da aşağı yukarı her madde metninde ayrı 
ayrı yer almıştır. Bu itibarla, bu maddenin sınırsız 

j intibaını vermesi uygun düşmeyecektir. 

Bu sebeple, biz bu maddeye iki fıkra eklenmesini 
öngörmekteyiz. Bunlardan birincisi : 

«Bu hürriyetlerin kullanılması Anayasanın 1 inci 
ve 2 nci maddelerinde yer alan temel hükümlere ay
kırı olamaz.» şeklindedir. 

Bu hükümler, hepimizce de bilindiği gibi, ! inci 
maddede; «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir; 2 nci 

î madde de ; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hak
larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik 
ve laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» şeklindedir. 

Önergemizin ikinci fıkrası ise : «Bu hürriyetler 
Anayasanın 13 üncü maddesinde belirtilen hallerde 
kanunla s nırlanabilir.» demektedir. 

Gene, hepimizce malum olduğu üzere, Anayasa
mızın 13 üncü maddesi : 

«Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve mil

leti ile bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 
I Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel 

556 — 



Danışma Meclisi B : 154 

asayişin, kamu yararının, genel ahlakın, genel sağlı
ğın ve diğer kişilerin hak ve hürriyetlerinin korun
ması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili maddele
rinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

işte bu halde, şimdi müzakeresini yapmış olduğu
muz bilim ve sanat hürriyetinin de Anayasanın bu 
13 üncü maddesiyle ilgili s nırlamanın getirilmesi ge
rektiğine inanmaktayız. Bu fıkralar eklenmediği tak
dirde, bu 27 nci maddenin sınırsız bir hürriyet getir
diği anlamı çıkar ki, bu da hiçbir zaman Anayasamı
zın getirdiği sistemle bağdaşmaz, Anayasamızın koy
duğu esaslar bu fıkranın kabulünü gerektirir... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner süreniz dolmuştur. 
M. FEVZİ UYGUNER — Teşekkür ederim. 
Önergemizin kabulünü diler, hepinizi saygıyla se

lamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
lar; 

Sayın Fevzi Uyguner ve arkadaşların n Anayasa 
Tasarısının 27 nci maddesi «Bilim ve sanat hürriyeti» 
ile ilgili olarak getirdikleri önergede, bilim ve sanat 
hürriyeti için iki yeni fıkra ilave edilmesinin ve «Bu 
fıkra ile hürriyetlerin kullanılması, Anayasanın 1 inci 
ve 2 nci maddelerinde yeı alan temel hükümlere ay
kırı olamaz. Bu hürriyetler Anayasanın 13 üncü mad
desinde belirtilen hallerde kanunla sınırlanabilir» hük
münü getirmektedirler ve «Eğer bu iki fıkra getiril
meyecek olursa, bilim ve sanat hürriyeti tamamen ser
best kalacak ve hiçbir sınırlamaya tabi olmayacak.» 
demektedirler. 

Yüksek müsaadelerinizle Anayasanın 13 üncü mad
desini evvela tekrar okumak istiyorum : 

«Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yaramın, genel ahlakın, genel sağ
lığın ve diğer kişilerin hak ve hürriyetlerinin korun
ması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili madde
lerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabi
lir..» 

Bir de maddenin son fıkrasını okuyorum : 
«Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri, 

temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.» 

— 557 

21 . 9 . 1982 O : 1 

Binaenaleyh, 13 üncü maddedeki mevcut sınırla
ma sebepleri, 27 nci madde için de geçerlidir. 27 nci 
maddeye ayrıca bir sınırlama hükmü getirmek doğru 
değildir. 

Kaldı ki arkadaşlarım, korunması istenen 1 inci 
ve 2 nci maddeler ve 2 nci maddenin atıf yaptığı Baş
langıç kısmındaki niteliklerin veyahut ilkelerin bir 
kısmı, Cumhuriyet gibi, doğrudan doğruya ceza ka
nunlarımızla korunmaktadır. Bunun için, ayrıca bir 
hükme gerek yoktur. 

Bizi asıl endişelendiren, önerinin başka bir yanı
dır. O da, birinci kısımda mevcut olan bazı kavram
ların tartşma dışına çıkarılması istenilmektedir ki, 
bu, bize göre Anayasanın temelinde olan fert hak ve 
hürriyetleri ve düşünce hürriyeti kavramı ile çeliş
mektedir; çünkü eğer ben, «Demokratik rejim ne
dir, laik rejim nedir, sosyal bir hukuk devletinin ni
telikleri nedir?» sorunlarını tartışamayacak veyahut 
onları değiştirecek teklifler öneremeyecek olursam, 
düşünce hürriyetimden büyük ölçüde yoksun bırakıl
mış olurum. 

Diğer taraftan, elbette ki Atatürk inkılaplarının 
tartışılması ve değerlendirilmesi; devamlı surette za
mana uydurulması demiyorum; fakat devamlı surette 
özünün muhafaza edilmesi tart şma konusu olmalı
dır. 

Bundan dolayıdır ki, tartışmaları ortadan kaldır
maya yönelik bu önergeye biz katılamıyoruz ve bun
dan dolayı Genel Kurulun da bizimle aynı görüşü 
paylaşmasını, Anayasaya hâkim olan espri ve ruh ba
kımından rica ediyoruz. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Uyguner?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — önergemin oylanma

sını istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 27 nci madde ile il
gili Sayın Uyguner ve arkadaşlarının önergesinin açık 
oylanmasına başlıyoruz. 

Kutularla birlikte önergeler de sayın üyelere gös
terilecektir. 

Değerli üyeler; 24 üncü madde ile ilgili ikinci öner
ge Sayın Pamak ve arkadaşlarınındı. 

Bu önergenin açık oylama sonucunu arz ediyo
rum : Oylamaya 125 sayın üye katılm ştır; 6 çekim
ser, 90 ret, 29 kabul oyla, önerge kabul edilmemiştir. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul 
edilmiştir. 
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28 inci maddeyi okutuyorum : 
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
A. Basın hürriyeti 

MADDE 28. — Basın hürdür, sansür edilemez. 
Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma 
şartına bağlanamaz. 

Resmî dilden başka bir dilde yayım yapılması izine 
bağlıdır. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

Devlet, bas n ve haber alma hürriyetlerini sağla
yacak tedbirleri alır. 

Basın hürriyetinin sınırlanmasında da yirmialtınc 
madde hükümleri uygulanır. 

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ya da ayaklanma 
veya isyana teşvik eder nitelikte olan her türlü ha
ber ve yazıyı, hangi sıfatla olursa olsun basanlar ve 
bastıranlar, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca 
sorumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da da
ğıtım önlenebilir. 

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine 
getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınrlar içinde, 
hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üze
re, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz. 

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği 
suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş 
olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçla
rın önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıld ğı mer
ciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yet
kili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde 
yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırk-
sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hü
kümsüz sayılır. 

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve
ya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde ge
nel hükümler uygulanır. 

Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuri
yetin, temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâ
ka aykırı yaymlardan mahkûm olma halinde, mah
keme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan 
süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her tür
lü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde ile ilgili üç değişiklik önergesi var; 

okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 28 in-

;i maddesinin 5 inci fıkrasının son cümlesi olan «Bu 
hallerde tedbir yoluyla da dağıtım Önlenebilir.» cüm
lesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

GEREKÇE 

Basın hürriyeti diğer temel hak ve hürriyetlerin 
teminatıdır. Dağıtımının durdurulması bu hürriyetin 
en ciddî tehdididir. Siyasal dönemlere geçildiğinde, 
sabahın beşinde kimin tarafından kullanılacağı bi
linmeyen gazeteyi toplatma yetkisinin kötüye kul
lanılacağından endişe etmekteyiz. Yoruma ve isteni
len tarafa çekilebilecek böyle bir yetkinin partizan 
bir iktidarın elinde, basın hürriyetini kullanılamaz 
hale getirebileceğinden endişe etmekteyiz. Böyle bir 
tehdit altında yaşayabilen basının yansız görev yap
tığından kuşku duyulacaktır. Bağımlı ve ürkek bir 
basın yaratılmak istenecektir. Vatandaşımız hür bir 
basının olmadığını anlar ve buna inanırsa, doğru ha
ber alabilmek için başka kaynaklar arayacaktır. Fı
sıltı gazeteleri ortaya çıkacaktır. 

Hareket noktamız, hürriyetlerin kullanılmasına 
engel olmak değil, kötüye kullanılmasını önlemek 
olduğuna göre; yarın siyasal dönemlerde basın hür
riyetinin kullanılmasına engel olabilecek böyle bir, 
gereksiz zorlamaya gitmemeliyiz. 

özer GÜRBÜZ 
Fahri ÖZTÜRK 
Feridun GÜRAY 

Cemil ÇAKMAKLI 
E. Zekâi ÖKTE 
Turhan GÜVEN 

M. Ali öztürk TEKELİ 
Nazmi ÖNDER 

Tülay ÖNEY 
Necmettin NARLIOÖLU 

Tandoğan TOKGÖZ 
Hayati GÜRTAN 
S. Sırrı KIRCALI 

Necdet GEBOLOĞLU 
Tutgut KUNTER 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Hayri SEÇKİN 

Fikri DEVRİMSEL 
Dündar SOYER 
İsmail ŞENGÜN 

Ahmet SARP 
Mahmut AKKILIÇ 
Nuri ÖZGÖKER 
Hidayet UĞUR 

Mehmet AKDEMİR 
A. Ali GİRMEN 
Evliya PARLAK 
Ayhan FIRAT 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının birinci görüşülmesinde kabul 

edilen 28 inci maddenin, basın için ağır ve dayanıl
maz sonuçlar doğuracağı, sağlıklı bir demokrasinin 
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gelişip, kökleşmesine engel olacağı kanaati ile ikinci 
defa ele alınmasında ve müzakere edilmesinde büyük 
yarar görmekteyiz. 

Bu itibarla söz konusu maddenin 5 inci fıkrasının 
«Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım önlenebilir.» 
şeklindeki son cümlesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Möhmet AYDAR 
M. Zekâi BAYER 
Turhan GÜVEN 
özer GÜRBÜZ 

Feridun GÜRAY 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Fahri ÖZTÜRK 
Aydın TUĞ 

Fikri DEVRİMSEL 

Kamer GENÇ 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Akif ERG1NAY 
Cahit TUTUM 

Şerafettin YARKIN 
İsa VARDAL 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Evliya PARLAK 
İmren AYKUT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa tasarısının 28 inci maddesinin 5 inci fık
rasının sonuna uygulamaya açıklık getirmek bakı
mından aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz : 

«Tedbir yolu ile dağıtımı önleyecek sorumlu 
merci ve bu suçlara ait hükümler kanunda açıkça 
gösterilir.» 

Mehmet AYDAR 
İsmail Hakkı 

Recai DİNÇER 
İsmail ŞENGÜN 
Turgut KUNTER 

Hayri SEÇKİN 
Ahmet SARP 

Dündar SOYER 
Nihat KUBİLAY 
A. Ali GİRMEN 
Nazmi ÖNDER 

Feridun GÜRAY 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Ali DİKMEN 
Turgut YEGENAÖA 

Necmi ÖZGÜR 
B. Sami DAÇE 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Hayati GÜRTAN 

İbrahim ŞENOCAK 
Eşref AKINCI 

Ali Nejat ALPAT 
Türe TUNÇBAY 

Aydın TUĞ 
DEMİREL 

Enis MURATOĞLU 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Lâmi SÜNGÜ 
A. Asım İĞNECİLER 

Paşa SARIOÖLU 
M. Utkan KOCATÜRK 

Necdet GEBOLOĞLU 
Abbas GÖKÇE 
Osman YAVUZ 

Doğan GÜRBÜZ 
Necmettin NARLIOĞLU 

A. Avni ŞAHİN 
Nurettin ÂYANOÖLU 

Ethem AYAN 
Aydemir AŞKIN 
E. Yıldırım AVCI 

M. Ali öztürk TEKELİ 
Hamdi ÖZER 

H. ibrahim KARAL 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Fahri ÖZTÜRK 

Halil AKAYDIN 
Halil EVLİYA 

Abdurrahman YILMAZ 
Mehmet PAMAK 
Cavidan TERCAN 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Zeki YILDIRIM 
Turhan GÜVEN 
Fuat YILMAZ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
A. Senvar DOĞU 

Tandoğan TOKGÖZ 
Tülay ÖNEY 

Şadan TUZCU 
Hidayet UĞUR 
Yılmaz ÖZMAN 

Mehmet AKDEMİR 
A. Mazhar HAZNEDAR 

Cevdet KARSLI 
Hilmi SABUNCU 

Namık Kemal YOLGA 
Adnan OREL 
Halil ERTEM 

Orhan CİVELEK 
Sadi ERDEM 

İmren AYKUT 
Hamza EROĞLU 

Necip BİLGE 

İbrahim GÖKTEPE 
Ayhan FIRAT 
Remzi BANAZ 
Kamer GENÇ 

Muhsin Zekâi BAYER 
Fuat AZGUR 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Lütfullah TOSYALI 

Orhan BAYSAL 
Mehmet KANAT 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
E. Zekâi ÖKTE 

Necdet ÖZDOĞAN 
Nuri ÖZGÖKER 
Zeki ÖZKAYA 

Halil Erdoğan GÜREL 
Mehmet HAZER 

Recai BATURAUP 
Talât SARAÇOĞLU 

S. Sırrı KIRCALI 
Halit ZARBUN 
Evliya PARLAK 

Abdülbaki CEBECİ 
Şükrü BAŞBUĞ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Adnan ERSÖZ 

Mahir CANOVA 
İbrahim BARANG1L 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Gürbüz ve arkadaşlarının önergesi ile Sa

yın Aydar ve arkadaşlarının önergesi aynıdır. Bu iti
barla bu iki önergeyi bir sayın üyenin, gerek görü
yorsa, açıklama yapmasını rica edeceğim. 

Sayın Gürbüz ve Sayın Aydar, kendi aranızda 
biriniz... 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, müsa
ade ederseniz ben başka bir açıklama yapacağım, 
çok kısa olacak. 

BAŞKAN — Başka açıklama yapacaksınız. O 
halde kabul etmiyorsanız, her ikinize de söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Tarihimizin her çağında, yaşama hayatımızda, 

devlet hayatımızda olabilen hataların izalesi husu
sundaki aklî yaklaşım daima üstün gelmiştir. Türk 
Milletinin, Türk Devletinin üstün vasıflarından bini 
de budur. 
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Bendeniz, 28 inci maddenin 5 inci fıkrasına iliş- ı 
kin hükmün, gerçekten Türk basını için fevkalade 
ağır hükümler taşıdığı kanaatindeyim. Ancak; Yüce 
Heyetinize karşı olan sonsuz saygım ve Yüce Heye
tinizin birinci görüşmede ortaya çıkmış iradesi kar
şısında maddeyi daha yumuşatmak yolunu tercih et
mişimdir. I 

Bu itibarla, bu önergemi geri çekiyorum, ikinci 
önergem, Yüce Meclisin 103 üyesinin imzasını taşı
maktadır. Komisyon da bu önergeye katılacağını ifa
de buyurmuşlardır... I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI - r Hayır Sayın Başkanım. 

MEHMET AYDAR — Yüce Heyete ve Komis
yona açık teşekkürlerimi beyan ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. -
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu hususta bir yanlışlık var; Sayın 
Aydar belki konuşmamızı öyle anladı. Burada arka- I 
daşımın yanında «Komisyonla konuyu müzakere I 
edeceğim» dedim; yani tekrar. Çünkü, biz dün ak
şam... I 

MEHMET AYDAR — Özür dilerim o zaman. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Ben özür dilerim. 
MEHMET AYPAR — Yüce Komisyonun tak

dirine bırakıyorum, teşekkür ederim,. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Yani, biz Komisyonca 15 dakika
lık bir süre isteyip müzakere edeceğiz efendim. Onu I 
söyledim kendisine. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
MEHMET AYDAR — Özür dilerim efendim,. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Rica ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, buyurun efendim., I 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Konuyu çok önemli gördüğüm için değerli vakit- I 
leriıiizi almak istiyorum ve yine her ne kadar dik I 
oylama yapılmışsa da bu konuda, çok değerli bazı I 
arkadaşlarım «fıkranın tümüyle çıkması isteniyordu I 
önergede» dediler; «Eğer, son bölümü istenseydi biz J 
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de oy vezirdik.» demişlerdi, bu bakımlardan kollu
yu tekrar yüksek takdirlerinize sunmayı uygun gör
düm. 

Değerli arkadaşlarım; basın hürriyeti, temel hak 
ve hürriyetlerin teminatıdır. Basın hürriyetine bu den
li zarar geldiği yerde bütün hak ve hürriyetler tartı
şılabilir. Şöyle diyorum; neden «bu denli» dedim?., 
Maddede «Devletin iç ve dış güvenliğini ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ya da 
ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan 
suçlar» diye saymıştım ve bu suçları bastıranlara ce
za getiriyor; fakat böyle bir suçu ihbar aldığında, 
mülkî amire, idareye, sabahın beşinde kullanabile
ceği ağır bir takdir yetkisi veriyor. Çok güç kulla
nılabilir bu takdir yetkisi. Yarın siyasal dönemler de 
geldiğinde bu takdir yetkisinin kötüye kullanılabile
ceğinden endişe etmekteyim; çünkü basının önemli 
niteliği, eleştirici olmaktır, iktidarları da eleştirmek
tir. Çoğu iktidarlar, basının belli kanadını sevmezler; 
yer yer karşı karşıya gelirler. Beğenmediği basım her 
an böylesine ağır bir tehditle karşı karşıya tutabilir
ler. 

Pratikte de birçok güçlükleri olacaktır. Gazete
ler, çok iyi bildiğiniz gibi, aym gün birkaç yerde 
birden basılmaktadır. İstanbul baskısı ayrı, İzmir 
baskısı ayrı, Anadolu baskısı, Ankara baskısı gibi 
ayrı ayrı baskılar aynı gün belli yerlerde yapılmakta
dır. İdarece kullanılacak bu takdir yetkisinin ayrı ayrı 
kullanılma ihtimali de vardır. Ankara'da bu yetki 
kullanılabilir, istanbul bu yetkiyi kullanamaz.,. Bir 
idarî boşluk, idarî ihtilaf çıkacaktır. 

.Değerli arkadaşlarım; 
«Tedbir» deniliyor. Tedbir, hâkimlikçe gerekli 

görülen hallerde alınan ve uygulanan bir karardır. 
Yarın bu basında, bu yayında cezayla ilgili bir du
lum olup olmadığına yargı karar verecektir. Biz ge
tireceğimiz bu uygulamayla idareye, peşinen yargı 
adına karar verme yetkisini veriyoruz. «Bunda suç 
vardır, bunu dağıttırmadım» diyor idare. Hem yar
gının takdir yetkisine peşinen karışılmış oluyor, hem 
de yarın yargı adına bir manevî baskı olabilecek kul
lanma durumuna gelebilir. 

Düşününüz ki, idare gazeteyi toplattırdı. Yarın 
mahkemeye dava açılacak; bu kez yargı adına peşi
min idare bir karar vermiş olacak; bunda suç vardır 
diye. Yargı bile çok güç hallerde kullanır tedbir yet
kisini; çünkü ihsası rey niteliğinde olabilir yer yer; 
peşinen suçu kabul ettirmek olabilir. Maddeyle biz, 
idareye böyle bir yetlki vermiş oluyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuyu ilk konuşmamda da belirtmiştim; bu 

yazılı suçlar; Devleti bölmek, isyana teşvik etmek 
gibi suçlar, Türk Ceza Kanununda ölüme kadar va
ran cezalarla cezalandırılmaktadır, çok ağır müeyyi
deleri vardır. Buna katılan basını zabıta gördüğü yer
de esasen yakalar; basanla beraber alır, onu savcının 
yanına götürür. Bunlar bizim basınımızın işleyeceği 
suçlar değildir. Bunlar, gizili, bodrumlarda basılan, 
gizli basılan gazete ve yayınların işleyeceği suçlardır. 
Yine Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda ayrıca 
hükümler vardır. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunumuzun dokuzun
cu maddesi (D) fıkrası şöyle der : «Ammenin emni
yeti içi» tehlikeli bir vasıta olarak kullanılması muh
temel her türlü eşyaya el konabilir. Amme emniye
tini gördüğü yerde, basına da polis el koyabilir. 

Yine (F) fıkrasında, «Amme emniyetini bozacak 
hitabeleri muhtevi bulunan gramofon plakları, izin
siz gösterilen veya elde edilen filmler veya bu kabil 
sair basmayazı ve resimlere ytine el koyup Savcılığa 
teslim edeceğini» amirdir. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum, lütfen bağlayınız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Hemen bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
12 Eylüle geliş nedenimizde, basına sansür ni

teliğindeki bu müeyyidenin olmadığından geldik di
yemeyiz. Bu yoktu; ama basınımız böyle suçlar iş
lememiştir. 

Yine, Büyük Atatürk, Yüce Atatürk «Basın hür
riyetinin sınırı yine basın hürriyetidir.» demiştir. Bu 

4 ilkelerden hareketle, Anayasa taslağımız üzerinden, 
değerli üç Anayasa Komisyonu üyemizin de muhalif 
kaldığı bu ağır yükü kaldırmalıyız. Basın adına bu 
yük olmazsa, Taslağımız biraz daha güzelleşecektir. 

Bu nedenle, bu düşüncelerle, bu samimi kanaat
lerle, değerli Komisyonumuzdan da; bazen bomba 
gibi kararlar verir, bazen olumlu bulduğu önergelere 
katılır; nasıl ki asgarî ücreti bir gün buraya geliver
mişlerdir, vergi dışı bırakmışlardı, bomba gibi ka
rardı. Yine böyle bomba gibi bir kararla bu öner
geye katılmamızı, basını rahatlatmamızı, eski, çağdışı 
kalmış sansürü basına yeniden getirmemelerini yük
sek takdirlere sunarken, en güzel kararı vereceğiniz 
umut ve düşüncesiyle, tüm Kurula en derin saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

J Sayın Aldıkaçtı, bu önergeyle ilgili görüşünüzü 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Özer Gürbüz ve arkadaşlarının verdiği öner
gede, «Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım önle
nebilir,» cümlesinin Tasarı metninden çıkarılması 
teklif edilmektedir. 

f Takdir buyuracağınız gibi, konu, Anayasa Ko
misyonunda uzun uzun tartışılmıştır. Gerçekten de 
açıkladıkları gibi, çoğunlukla karar alınmıştır; fakat 
bu çoğunluk kesif bir çoğunluktur, bunu ayrıca be
lirtmeyi yararlı görürüm. Çünkü, kendisi bunu kür
süden açıkladığı zaman, belki değerli üyelerde, zayıf 
bir çoğunlukla bu kararın alındığı kanısı uyanabilir. 

«Bu hallerde tedbir yoluyla dağıtım önlenebilir.» 
deniyor. Bu işlem ve eylemin yapılabilmesinin güç-
"lüğü, takdir yetkisinin zorluğu, sabahın beşinde bu
nun yapılamayacağı veyahut yapılmasının mümkün 
olamayacağı hususlarında kendisiyle tamamen hemfi-
kirtim. Bu, çok zordur; ama zor olmasına rağmen, 
bir gün yahut bir sabah bir gazetede, belirtilen suçlar; 
Devletin bütünlüğü, Cumhuriyete karşı, ülkenin bö
lünmezliğine karşı yazılan bir haberin gazetede ya
yınlanabileceği de haber alınabilir, işte, tahribatı ön
lemek içiin bu şekilde dağıtımdan önce bir toplama 
kararının alınması ve kararının verilmesi, toplama 
yapılması uygun görülmüştür. 

Esasen, sorun Yüksek Heyetinizde daha önce 
uzun uzun tartışılmıştı ve karara bağlanmıştı; bu ka
rara tekrar uyulmasını, bu karara sadık kalınmasını 
tekrar rica ediyoruz. 

Hepinize saygılarımızı sunarız efiendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Gürbüz ve arkadaşlarımın önergesine Ko

misyon katılmıyor. Bu önergeyi açık oylarınıza su-
I nuyorum. 
I 27 nci madde için Sayın Uygunerln verdiği öner

ge ille ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yoktur. Oylama işlemi bitmiştir. 

28 inci madde ile ilgili diğer önerge Sayın Ay-
dar ve 103 arkadaşına alit, Sayın Ay dar, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değeri. 
üyeler; 

Türk basını, demokratik yönetimde milletin ya
nında, onun arzularını, isteklerini, eğilimlerini yansı-

I tan ve Büyük Atatürk'ün deyimiyle «Milletin ortak 

561 — 



Danışma Meclisi B : 154 21 . 9 . 1982 O : 1 

sesi» olarak kendi tarihî misyonuna yakışan şekilde 
günümüze kadar gelmiştir. Büyük Atatürk'ün «Mille
tin ortak-sesi» dediği basın, tek ses değildir. Ancak, 
1982 Anayasasının yapılmakta olduğu şu sırada, 
iTürk basınına düşen temel görevler olduğu kadar, 
bugünkü yönetimin ve Büyük Meclisin de Türk ba
sınından beklentileri vardır. Aslolan, Cumhuriyetin 
kurumlarının demokrasiye yakışarak millete hizmet 
vermesidir. Türk basını, tarih içinde hıerşeyden ev
vel Kurtuluş Savaşında ilk şehidi veren bir kurumdur. 
Hasan Tahsin ve onun abidesi, Abdi îpekçi ve onun 
hatırası, Türk basını tarafından onur duyulan ve yü
reklerinde abideleşmiş birer kuvvet olarak karşı
mızdadır. 

Bir Abdi îpekçi terörün kurbanı olmuştur. Elbet
te ki, «beklentiler» derken, Devleti yöneteceklerin de 
Türk basınından, gerçek Türk basınından, (Demin 
sayın arkadaşımın belirttiği gibi bodrum altı, gizli 
yeraltı basınından değil) beklentileri olacaktır; ama 
suçu da ıdleğişik biçimde Ceza Hukuku açısından, basın 
hak ve hukuku açısından değerlendirerek bir sansür 
sistemini tekrar getirmek mümkün değildir. 

Ben, meseleyi geniş boyutlara uzatmak istemi
yorum, sayın üyelerin önergeme içtenlikle imza koy
maları ve bu önergeyi de oylarıyla destekleyecekleri 
hususundaki teminat, hakikaten bu beşinci fıkranın 
yumuşatılması hususunda beni fevkalade mütehassıs 
etmiştir. 

Sayın Komisyonun da aynı istikamette, Yüce Ge
nel Kurulun önerge üzerindeki imzalarıyla belirmiş 
dlaın ıfcemaıyülüıne ıkaltalıaoağına ve biç olmazsa bu 
maddemin yumuşatılarak Türk basını için uygulana
bilir bir doza indirgeneceğine olan inancımı belirtir, 
hepinizi en derin saygılarımla selamlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aldıkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, 10 dakika müsaade 
istiyoruz, Anayasa Komisyonu konuyu müzakere 
edecek efendim. 

BAŞKAN — Şu halde size 10 dakikalık süreyi 
vermeden .evvel, yapılacak bazı işler var onları ya
palım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, 

Uygun görürseniz biz bunu öğleyin de müzakere 
ederiz, öğleden sonraya erteleyin maddeyi. 

AKİE ERGlNAY — Sayın Balkan, Sayın Gür-
büz'ün önergesinin nıetıicesi' atamadan zaıten başka bir 
neticeye gidilemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, öyle yapacağım, 
onu arz edeceğim. 

Evvela daha evvel neticesi alınan 27 nci maddeyle 
ilgili Sayın Uyguner'in önergesiyle alakalı oylama so
nucunu arz ediyorum : 

Sayın Fevzi Uyguner'in önergesinin açık oylama
sına 121 sayın üye katılmış; 2 çekimser, 26 kabul, 
93 ret oyu ile önerge kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum": Kabul 
edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyle ilgili Sayın Gürbüz ve arka
daşlarının önergelerinin açık oylamasında oyunu kul
lanmayan sayın üye?.. Yoktur. Oylama işlemi bit
miştir. 

Değerli üyeler; 
Bu oylamanın neticesi alınıncaya kadar, üzerinde 

değişiklik önergesi bulunmayan 29 uncu maddeyi 
okutuyorum : 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 
MADDE 29. — Süreli veya süresiz yayın önce

den izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağ
lanamaz. 

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî 
kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar ka
nunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaat
lerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zor
laştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar ko
yamaz. 

Süreli yayınlar, Devletlin ve diğer kamu tüzelki
şilerin veya bunlara bağlı kurumların araç ve im
kânlarında eşitlik esasına göre yararlana". 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Saat 9.00'dan itibaren çalışıyoruz, Sayın Anayasa 

Komisyonunun istediği 15 dakikayı veriyorum. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.35 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 154 üncü Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın özer Gürbüz ve arkadaşlarının 28 inci 
maddeyle ilgili açık oya sunulan önergelerinin oyla
ma sonucunu arz ediyorum : Açık oylamaya 130 sa
yın üye katılmıştır; 1 çekimser, 70 ret, 59 kabul oyu 
ile önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Aydar ve arkadaşlarınındır; 
önerge okunmuştur, önerge üzerinde bir karar al
mak üzere Sayın Komisyona bir süre verilmiştir. Sa
yın Aldıkaçtı'dan görüşlerini rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

önergede «Tedbir yolu ile dağıtımı önleyecek 
sorumlu merci ve bu suçlara ait hükümler kanunda 
açıkça gösterilir.» denmektedir. Diğer bir deyişle, ba
his konusu suçlar işlenmişse, dağıtımın önlenmesinin 
kabul edildiği anlamı kolayca bu tekliften çıkarıla
bilir. 

Sorun, sorumlu mercidir; çünkü suçlar da Ana
yasada gösterilmiştir. «Devletin iç ve dış güvenliğini, 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit 
eden ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nite
likte olan her türlü haber ve yazıyı, hangi sıfatla 
olursa olsun basanlar ve bastıranlar, bu suçlara ait 
kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Bu hal
lerde tedbir yolu ile de dağıtım önlenebilir.» den
mektedir. 

Şimdi, suçlar meydanda olduğuna göre, operas
yona da itiraz yapılmadığına göre; Komisyonumuz, 
tedbir yolu ile dağıtımı önleyecek sorumlu merciin, 
o yerin mülkî amiri olduğunu teklif etmeye karar ver
miştir. 

Bu husustaki önergemizi de sunuyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonunun de

ğişiklik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
28 inci maddenin beşinci' fıkrasının son cümlesi

nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi Komisyonumuz
ca çoğunlukla kararlaştırılmıştır. Oylanmasını ten
siplerinize arz ederiz. 

«Bu hallerde tedbir yolu ile dağıtım, o yerin mül
kî amirinin emriyle önlenebilir.» 

Orhan ALDIKAÇTI Şener AKYOL 
Başkan Sözcü 

İhsan GÖKSEL Turgut TAN 
Üye Üye 

(Karşıyım) 
Kemal DAL Muammer YAZAR 

Üye Üye 
Recep MERİÇ Feyzi FEYZİOĞLU 

Üye Üye 
(Karşıyım) 

Teoman ÖZALP Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye Üye 

(Katılmıyorum) (Karara Muhalifim) 
BAŞKAN — Sayın Aydar, Anayasa Komisyo

nunun verdiği bu değişiklik önergesinden sonra 
önergenizde ısrarlı mısınız?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, ısrarlı
yım; çünkü «Mülkî amir» deyince kaymakam da bu 
işin içine girer, vali de girer işin içine. Bu itibarla, 
büyük sakıncalar doğar tatbikatta. Merciin açıkça be
lirtilmesi lazımdır. Bu açıklık yoktur burada. Katıl
mıyoruz ve 102 değerli üyemizin de katıldığı önerge
mizin oylanmasını rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi açık oya sunuyorum. 
Sayın Aydar ve arkadaşlarının önergesinin açık 

oylamasına başlıyoruz. Oy kutuları sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

Değerli üyeler; 
Oylama devam ederken, müsaadenizle üzerinde 

önerge bulunmayan maddeleri okutup oylarınıza 
sunmak suretiyle zaman ıkazanmak iıstiyorum. 

30 uncu madde üzerinde önerge vardır, onu ge
çiyorum, 31 inci maddeyi okutuyorum. 

D) Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dişi kit
le haberleşme araçlarından yararlanma hakkı 

MADDE 31. — Kişiler ve siyasî partiler, 'kamu 
tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. 
Bu yararlanmanın şartları ve usulleri demokratik 
esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak ka
nuni?. düzenlenir. 
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Kanun, onüçüncü maddede yer alan genel sınır
lamalar dışında bir sebebe dayanaraik, halikın bu 
araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaş
masını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelle
yici kayıtlar koyamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum. 
E) Düzeltme ve cevap hakkı 
MADDE 32. — Düzeltme ve cevap hakkı, ancak 

kişilerim haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 
kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
hallerimde tanınır ve kanunla düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanma
sının gerekip gereikm ediğine hâkim tarafından karar 
verilir. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyle ilgili önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 32 nci madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 
A) Dernek kurma hürriyeti 
(MADDE 33. — Herkes önceden izin almaksızın 

dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir der
neğe üye olmaya) ve dernekte üye kalmaya zorlana
maz. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Dernekler, onüçüncü maddedeki genel sınırlama 
sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siya
sî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, 
siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek 
olamazlar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak ha
reket edemezler. 

asayişin korunması amacıyla dernekler içişleri Ba
kanlığınca da kapatılabilir. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kol
luk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevli
lerinin dernek kurma haklarına başkaca sınırlama
lar getirilmesine veya bu hürriyeti kullanmalarının 
yasaklanırı asıma engel değildir. 

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki ku
ruluşlara da uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
33 üncü maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 
Sayın Aydar ve arkadaşlarının önergeleriyle il-

giıli açık oylamada oy kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif yapılıncaya kadiar, müzakereye devam edi

yoruz. 
31- üncü maddeyi okutuyorum. 
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak

kı 
MADDE 34. — Herkes, önceden izim almadan, 

silahsız ve saldırısız-toplantı ve gösteri yürüyüşü dü
zenleme hakkına sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
nın kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir. 

Kamunun, ertelemeyi öngördüğü hallerde, süre iki 
ayt geçemez. 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin
deki ıneslek kuruluşları, kendi konu ve amaçları dı
şında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; 
ve konu ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılamazlar. 

BAŞKAN — 34 üncü maddeyle ilgili önerge yok
tur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. . Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 34 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
XII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
A) Hak arama hürriyeti 
MADDE 35. — Herkes, meşru vasıta ve yollar

dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı ve davalı olarak iddia, savunma ve adîl yargı
lanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi) içindeki dava
ya bakmaktan kaçınamaz. 

Kuruluş şartlarını kaybeden yahut kanunun ön
gördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek
ler, kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun öngördüğü halterde hâkim 
kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korun
ması ve suçların önlenmesi bakımlarından gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde, hâkim kararına ka
dar yetkili kılınan merciin emriyle faaliyetten alıko-
nulâıbilir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel 
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BAŞKAN — 35 inci maddeyle ilgili bir önerge 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 35 ipciı madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum * 
B) Tabiî ve kanunî hakim güvencesi 
MADDE 36. — Hiç kimse kanunen tabi olduğu 

mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir 'kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden 

başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran 
yaırgı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyle ilgili önerge yok
tur/ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 
MADDE 37. — Suç, ceza ve ceza yerine geçen 

güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Genel müsadere cezası verilemez. Vatandaşlıktan 

çıkarma, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde suç
lan ile ilgili olarak kanunla öngörülen istisnalar sak
lıdır. 

İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu do
ğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetle
rin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisna
lar getirilebilir. 

Kişi hürriyetini kısıtlayıcı cezaların yahut bu ni
telikteki güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi, ön
celikle hükümlünün ıslahı ve eğitilmesi amacına yö
nelik olarak düzenlenir. 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse 

suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakın

larını suçlama sonucu doğuran bir beyanda bulun
maya , veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri 
verilemez. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyle ilgili bir değişik
lik önergesi yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. 37 ncı madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
XIII. Kanunların geriye yürümemesi 
MADDE 38. — Kimse, işlendiği zaman yürür

lükte bulunan Kanunun suç saymadığı bir fiilden do
layı cezalandırılamaız; kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır 
bir ceza verilemez. 

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyeti
nin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygu
lanır. 

BAŞKAN — 38 inci maddeyle ilgili önerge yok-
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
XIV. İspat hakkı 
MADDE 39. — Kamu görev ve hizmetinde bu

lunanlara karşı, bu görev hizmetin yerine getirilme
siyle •ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan ha

karet davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hak
kına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat istemi
nin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup ol
madığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına 
veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 39 uncu maddeyle ilgili önerge yok
tur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 39 uncu madde kabul edil-
mişth\ 

Değerli üyeler; 
Sayın Aydar ve arkadaşlarının 28 inci maddeyle 

ilgili önergelerinin açık oylama sonucunu arz edi
yorum. 123 sayın üye açık oylamaya katılmış; -6- çer, 
kimser, 33 ret ve 84 kabul oyuyla önerge Genel Ku
rulca kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Sayın Aldıkaçtı, artık sizin önergenizi işleme 
koymaya gerek kalmıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 28 inci maddeyi, 
beşinci fıkranın sonuna, oylarınızla kabul1 ettiğiniz 
«Tedbir yoluyla dağıtımı -önleyecek sorumlu merci 
ve bu suçlara ait hükümler kanunla açıkça gösteri
lir» fıkrasının eklenmesi..! 

MEHMET AYDAR - «Kanunda» 
BAŞKAN — «Kanunda» evet bu «de» kelimeniz 

üzerinde daha evvel bir «le» konmuş, «Kanunda». 
olaealL 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, bir da
ha okur musunuz? 

v BAŞKAN — Bir daha mı okunmasını arzu eder
siniz? («Evet» sesleri). 

Bir daha okuyorum. Beşinci fıkranın sonuna ek
lenecek yeni bir fıkradır bu. «Tedbir yoluyla dağıtı
mı önleyecek sorumlu merci ve bu suçlara ait hüküm
ler kanunda açıkça gösterilir» Tamam mı efendim? 
(«Tamam» sesleri) Evet. 
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Bu konuda Sayın Bilge'den bir husufu soracağım. 
Sayın Bilge; açık oylama sonunda kabul edilen bu 
fıkra kesin kabuldür. Bunun ayrıca oylanmasına Tü
züğümüzde sarih bir hüküm yok. Gerek var mı, yok 
mu? ilk defa uyguladığımız bir usul olduğu için ve 
Tüzük değişikliği sizin yüksek tecrübeniz ve kalemi
nizden çıktığı için soruyorum. 

NECİP BİLGE — Maddenin tümünün ayrıca 
işari oya konulması lazım geldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Evet. Kesin bir oylama olacak. 
Maddenin tümünün oylamasını tabiî bu fıkrayı ek
leyerek yapacağız. Maksadım şudur : Genel Kurulun 
açık oylarıyla kabul edilen bu fıkrayı ayrıca kesin 
oylamak için işari oya sunmaya gerek var mı, yok 
mu? 

NECİP BİLGE — Yoktur. 
BAŞKAN —' Yoktur. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak
kında.. 

BAŞKAN — Usulle ilgili Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Vasıflı ekseriyetle ve açık 

oyla kabul edilen şeyin bir kere daha işari oya su
nulmasına gerek yoktur. 'Bu değişiklikle madde oy-

IBAŞKAN — Değeri üyeler, konu anlaşılmıştır, 
maddeyi... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, usul hakkımda. 
IBAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın Az-

gur>: 
FUAT AZGUR — özüir diterim ıben pek aydın-

lanamadım. 

Efendim, bizliım îçtüzüığüımlüizde, valkii değişiklik 
üzerine şöyle ıbtiır hüküm getirildi: «îkinai görüşme 
sırasında verilen önergeler üzenine... Burada durum 
'böyledir; ilkindi görüşme sırasında önerge verilmiş
tir < «komisyona geni verilen maddeler 'hakkında, 
diğer üyeler tarafından da kamisyondakli görüşme-
§ef sımasında değişiklik önergesi verilebilir.» Yanli, 
şu anda mesele Komisyonda 'bir daha görüşülecek 
ve bizlerin bu konuda ıtekrar önerge verme hakkir 
mız olacak. Ben öyle anladım. 

IBAŞKAN — Hayır, İkinci 'kısmı olkur musunuz 
Sayın Azgur. «İkindi görüşmede...!» 

FUAT AZGUR — Okuyayım1: «ikinci görüşme
de, tasarının daha önce kabul edilen maddeleri hak
kında verilecek değişiklik önergelerinin, komisyon 
hariç I'gili maddenin görüşülmeye başlamasından ön
ce verilmesi ve 10 üyenin1 imzasını taşıması gerekir.» 
©u, önergelerin işleme konma şartını düzenliyor. 

Yanıt, benlim anladığımla göre, Komisyondaki gö
rüşmeler sırasında hiz üyelerin de bu konuda öner
ge verme hakkı mevcut olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, konu şu arz edeyim: 
Komisyona faiz 15 dakikalık bir süre verdik. Bu 

süre zarfında Komisyon bu önergeyi aldı ve tetkik 
etti, O 15 dakika içerisinde, Komisyonda geçen 
o süre zarfında sayın üyeler Komisyona bir öner
ge vereMllirlerdU böyle bir önerge verilmemiştir. 

<Bu itibarla değeri üyeler 28 ineli maddeyi oyla
rınızla kabul ettiğiniz 5 (ineli fıkranın sonuna eklenen 
bu fıkra ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..a Etmeyenler,.. 28 inci madde kabul edilmiş
tir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum, 
C. Basın araçlarının korunması. 

'MADDE 310. — Kanuna uygun şekilde hasın iş
letmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cum-
huriyetlLn temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde 
işlenmiş bir suçtan mahkûm olma halli hariç, suç aleti 
olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez ve iş-
latitaek'ten 'alıkonulamaz. 

'BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bfor değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

ISayın 'Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, «'Basın araçlarının korun

ması;» başlıklı 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Kanuna uygun şekilde hasın işletmesi olarak 
kurulan basımevi ve eklentileri, suç aleti olduğu ge
rekçesiyle de olsa zapt ve müsadere edilemez ve iş
letilmekten alıkonulamaz,» 

Cahit TUTUM 
özer GÜRBÜZ 
Remzi BANAZ 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Abdülhalki COBECt 

Fulleri DEVRİMSEL 
Ayhan FIRAT 

S. Feridun GÜRAY 
Evliya PARLAK 

Mustafa ALFDÜNDAR 
Feridun S. ÖĞÜNÇ 

BAŞKAN — Sayın Tutum ve arkadaşlarının 
önergesi üzerinde Sayın Tutum, zatıâliniz açıklama 
yapacaksınız.) 

Buyurun, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; basın hürriyetiyle yakından ilgili olduğunu 
hepimizin takdir edeceği 30 uncu maddenin değer-
fendiriilmesinİL yeniden Yüce huzurunuzda tartışmak 
işitiyorum^ 
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- 'Bu maddemin 'başlığı, «©asın araçlarının korunm'a-
sı»ıdıı\j Bu madde, 1961 Anayasasında üzerinde tar
tışma yapıiknalksızıın, önerge verilmeksizin, 'kabul 
ökna mazhariyetine erişmiş olan enid'er maddelerden 
biriıdıir; falkat raüıBerek 'belirteyim ki, 20 yıl sonra 
ıbir başka Anayasa Komisyonumuz değişik bir nok
tadan hareket ederek 30 uncu maddeyi değişik bir 
biçimde huzurunuza getimıliştirv 

Değerli üyeler, 1961 Anayasasının 25 inci madde
sinin 'gerekçesine ibalkıldığında, aslında anlatmak is-
tedıilklenimizin ttümünü görm'emüz mümkündür. 

Denmektedir ki: «Basın hürriyetine vurulacak 
en büyük daıtfbenlin basın 'araçlarına ve hele basımev-
lerine el koymak olduğunu izah dahli lüzumsuzdur. 
Totaliter istikamette yol almak isteyen iktidarlar, 
geçici de olsa basımevlerini faaliyetten alıkoymak 
ve böylece gazeteleri fiilen iflasa mahkûm etmek 
yoluna gitmeyi ihmal etmemişlerdir. 

Bu sebepledir ki, yeni Anayasalarda basın araç
larının asla müsadere ve zapt edilemeyeceği ve işle
tilmekten alıkonulamayacağı yahut da bu tedbire 
son derece istisnaî hallerde başvurulabileceği belir
tilmektedir. 

Matbaaların kapatılmasının ne demek olduğunu 
pek acı tecrübelerle yaşamış olan memleketimizin, 
bu yolu asla kabul etmeyen memleketler arasında 
yer alması tercih edilmiştir.» Son cümle çok önemli; 
«pek istisnaî hallerde kendisini gösterecek mahzur
lar bu yolun açık olması halinde basın aleminin du
yacağı huzursuzluğun yaratacağı mahzurlar yanın
da daha zayıf kalacaktır.» 

Değerli arkadaşlar, anlatmak istediğim bütün 
mahzurların özü bu gerekçede yatmaktadır. 

Sözlerimi belki daha açık hale getirebilmek için 
bu maddenin başlığıyla içeriğinin birbirini tutmadı
ğını belirtmekle başlamalıyım. 

«Basın araçlarının korunması» denmekte ama, 
belli suçların işlenmesi halinde bu zapt ve müsade
renin olacağını belirtmektedir. Aslında 1961 Anaya
sasının «basın araçlarının korunması» başlığını ay
nen alıp, içeriğine koyduğu, virgülle ayırdığı cümle
cik, cümlenin failini de ortadan kaldırmıştır. Hep 
okudukça bu failin ne olduğunu aradım. Herhalde, 
suç işleyen gerçek ve tüzelkişi olsa gerek, diye dü
şündüm. Fakat burada filan suçlardan mahkûm ol
ma hali hariç, kim mahkûm olacak, hangi neden
lerle söylüyor? Ama, bu mahkûmiyet dolayısıyla bir 
matbaa ve eklentileri suç aracı haline getiriliyor ve 
o değer atfediliyor, 

| Benim üzüntüm odur ki, bir torcih meselesidir. 
I Değerli Komisyonumuzun, geçmişte 20 yıllık süre 
I içinde cereyan eden bazı olaylardan etkilendiğini 
I varsayıyorum; ama fevkalade istisnaî hallerde olma-
I sı akla gelebilecek olan bu tür olaylara dayanarak 
I bu kadar kapsayıcı ve bu yolu açması halinde orta-
I ya çıkacak tehlikelerin bu kadar geniş olması ger-
J çeği karşısında, benim gönlüm böyle bir maddenin 
I geçmesinden yana olmamıştır. 

I Değerli üyeler, ortada legal olarak kurulmuş mil-
I yarlık, milyonluk bir tesis olabilir. Bu basımevinde 
I çok sayıda çeşitli süreli ve süresiz yayınlar basılabi-
I lir. Bunlardan herhangi birisi suç işleyebilir. O za

man benim aklıma 1982 Anayasası ile yeni tür bir 
I suç ihdas edilmiş izlenimi gelmektedir; o da şudur: 

Zincirleme ceza, yani böyle bir suç işlendiği anda 
I işletmenin bütünü zapt ve müsadere edilecek ve 

onunla birlikte çok sayıda diğer basın araçları da 
bu yolla cezalandırılmış olacaktır. Bence kollektif 

I bir ceza sistemi getirilmektedir; tabiî kapatılmak su-
I retiyle zapt ve müsadere sonucunda çok sayıda fikir 
I ve beden işçisinin hiç yok yere işsiz kalmasına ve 
I mağduriyetine neden olması bir başka mahzur teş

kil edecek ve derim ki: Böyle bir iktisadî işletmenin 
I zapt ve müsadere edilmesi halinde sanıyorum ki 
I toplum yararından çok, toplum zararı ortaya çıka-
I çaktır. 
I Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken sizlerin 
I bu 30'ncu maddenin yeniden değerlendirilmesinde 
I fevkalade istisnaî hallerde olabilecek bazı olaylar 
I nedeniyle sanıyorum ki, suiistimal kapısının aralan-
I masına imkân vermemenizdir ve çok istisnaî halleri 

kural gibi telakki etmemenizdir. 
I Bu nedenle, önergemin kabulü doğrultusunda 
I rey ve irade izhar etmenizi hepinizden saygılarımla 
I arz ve rica ederim. 
I Teşekkürler. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Evet, Sayın Aldıkaçtı görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın başkan, değerli arkadaşlar; 
I Basın araçlarının korunması maddesiyle ilgili 
I verdiği önergede arkadaşlarımız, bu maddeyi dü-
I zenlerken Komisyonun âdeta bir ölçüde mürailik 
I yaptığını, «Basın araçlarının korunması» kenar baş-
I lığını koyduktan sonra bu korunmayı sağlamayıp 
I basın araçlarının zapt ve müsadere edilmesine yol 
I açan bir maddeyi oluşturduğunu ileri sürmektedir 
1 ve üye arkadaşımızı dinleyenler öyle sanırlar ki, her-
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hangi bir olaydan dolayı basın araçlarına el konma
sı mümkündür. Üye arkadaşlarımızı dinleyenler öy
le zannederler ki, bu madde Türkiye'de (Kendi de
yimi ile) totaliter bir rejime giden yollardan birisi 
sağlanmak istenmiştir. Halbuki, biz bu maddeyi dü
zenlerken basın araçlarının korunmasını temel aldık 
ve suç aleti olduğu gerekçesiyle basın araçlarının 
zapt ve müsadere edilemeyeceğini ve işletilmekten 
alıkonamayacağını belirttik. Yalnız birkaç istisna ge
tirdik. Getirdiğimiz istisnalar, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel il
keleri ve millî güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suç
tan mahkûm olma hali idi. Yani, Devleti ortadan 
kaldırmayı amaç edinen bir yayım, Devleti ortadan 
kaldırmayı, Devleti parçalamayı, Cumhuriyetin te
mel ilkelerini yıkarak rejimi devirmeyi düşünen bir 
yayımdan dolayı mahkûm olma halinde, ancak ve 
ancak bu halde suç aleti olduğu gerekçesiyle basım 
araçlarının zapt ve müsadere edilebileceği hükmünü 
getirdik. Bundan dolayıdır ki, vicdanımız gayet ra
hattır. 

Eğer bir yayınevi yahut da bir matbaa, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuri
yetin temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde ör
neğini gördüklerimiz ve burada zaman darlığından 
dolayı sizlere sunamayacağımız suçlardan birini iş
leyip şu maddeye dayanarak mahkûm edilir ve o 
basımevine el konursa, varsın bize totaliter rejimin 
temsilcileri desinler, kabul ediyoruz sayın arkadaşı
mız. 

Teşekkür ediyorum efendim. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesini açık oyunuza sunu

yorum. Önergeye Sayın Anayasa Komisyonu katıl
mamaktadır. 

Açık oylama sonucunu alıncaya kadar 40 inci 
madde üzerinde de bir tek önerge bulunduğu için 
40 inci maddeyi okutuyorum. 

XV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 
MADDE 40. — Bu Anayasa ile tanınmış hak ve 

hürriyetleri ihlal edilen herkes ihlal fiili resmî gö
revliler tarafından görevlerini ifa sırasında işlenmiş 
olsa da, yetkili makama geciktirilmeden başvurma 
imkânının sağlanmasını istemek hakkına sahiptir. 

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız 
işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre dev
letçe tazmin edilir. 

Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hak
kı saklıdır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 40 inci maddesinde «Dev

letin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı sak
lıdır» şeklindeki son fıkrasının aşağıdaki biçimde 
düzenlenmesini önerir, gereğini arz ederiz. 

Abdülbaki CEBECİ 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Fikri DEVRİMSEL 
Remzi BANAZ 

Evliya PARLAK 

Önerilen fıkra: 

Recai BATURALP 
Feridun GÜRAY 

Tülay ÖNEY 
Ayhan FIRAT 

Zeki ÇAKMAKÇI 

«Devletin, sorumlu görevliye, rücu hakkı saklı
dır.» 

Gerekçe : 
Cümlenin önerilen biçimde düzenlenmesi daha 

uygun olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN T ORHAN 
ALDTKAÇTl — Sayın Başkan; katılıyoruz efendim, 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, bunu bir redaksiyon 
olarak kabul edelim; öyledir zaten. Ayrıca açık oya 
sunmayalım. Komisyon da kabul ediyor. Bu şekilde 
oylatmış oluruz. Yalnız maddede yerini kesin ola
rak belirleyelim. 

Son fıkrada «...olan iigili» kelimelerini çıkarıyo
ruz, «Devletin, sorumlu görevliye, rücu hakkı sak
lıdır», değil mi efendim?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Tamam. 

Değerli üyeler; 
Sayın Cebeci'nin teklifi ve Sayın Anayasa Ko

misyonunun (kabulüyle 40 inci maddemin son fıkra-
sınıdalki «soruimlu» Ikölimesiinden sanma gelen «olan 
lilgii'l» kelimelerinin bu fıkradan çıikarıiması isteni
yor. 

IBu hususu oylarınıza sunuyoruım. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.;. KabuH edilmiştir. 

40 inci ımiaddeıyi ıbu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler .s Kabul etmeyenler,., 40 inci 
madde foabufl edilmiştir. 
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30 uncu ıriaddeyle ilgili Sayın Tutum'um öner
gesinin! açık oylamnasında oy kullanmayan sayın üye 
var ımı?.i. Yoktur. 

Oylama 'işlemi biıtmliştk. 
Değeri üyeler; 
41 imci maddeyi okutuyorum, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL VE İKTİSADÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailemin korunması, 
MADDE 41. — Aife, Türk Miletimiın temelidir. 
Devlet, 'ailenin huzur ve refahı ile babanın1 ve özel

likte lapanın ve çocuklarım korunması ve eğitimi (için 
gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgii iki değişiklik 
Önergesi var, okutuyorum* 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ikünöi defa görüşülmekte olan Anayasa Tasarısı

nın 41 lineti maddesinin aşağıdaki sekilide düzenlenme-
simi saygı ile arz ve teklif edeıfe 

I. Alemim korunması 

Madde 41. — Aile Türk toplumunun temelidir. 
Devlet, aiienüm huzur ve refahı ile ananım ve ço

cuklarım korunması eğitimli; gelecek nesillerim sağlıklı 
yetişmesi içlin halikım dengeli ıbeslenimesi ve nüfus 
planlîaması ile uygulamasının sağlanması amacı ile 
gerekli önlemleri alır, teşkilatı kurar. 

Nermim ÖZTUŞ Muhsin Zekâ'i BAYER 
Ayhan FIRAT Hamdi ÖZER 
Salih İNAL Mehmet KANAT 

Selçuk KANTARCIOĞLU Oavidan TERCAN 
Mahmut AKKILIÇ Remzi BANAZ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Ailenin korunması» başlık

lı madde 41'e, birindi müzakerelerde «Aile planla
ması» lile 'ilgili verilmiş olan önergenin- Genel Ku
rulca dikkate alınıması kabul edilmiş ve önerge dik
kate lalhnımıak üzere Komisyona verilmişti. Anoak, 
Komisyon madde 41'i daha sonra Genel Kurula ke
şlin oylamıa (için getkdiğinıde bu konunun hiç dikka
te laıhnmladığı ve maddenin aynen ilk getirdikleri gibi 
oylamaya sunulduğu dikkatimizi çekmiştir. 

Bu konumun, ülllke ve 'ailenin ekonomisi ve refa
hı yönünden çok önem taşıması medeni îile tekrar 
ele latamıasımın uygun olduğunu düşünerek «Nüfus 
plarJaması»nım madde metnine dahil edilebilmesi 

içlin, 41 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Sdouk KANTARCIOĞLU 
Mehmet KANAT Muzaffer SAĞILMAN 

Adnan OREL Hayati GÜRTAN 
A. Asım İĞNECİLER Tanıdoğan TOKGÖZ 

Vahap GÜVENÇ Şadan TUZCU 
Ahmen SENVAR DOĞU Necmettin NARLIOĞLU 

Feridun GÜRAY Turgut YEĞENAĞA 
Rahmi KARAHASAN-

OĞLU Cavidan TERCAN 
Muhsin Zekâi BAYER Cahit TUTUM 
Lütfulah TOSYALI Yılmaz ÖZMAN 

Bahtiyar UZUNOĞLU Şerafettim YARİKIN 
İsa VARDAL Siyami ERSEK 
Tülay ÖNEY Turgut KÖNTER 

Remzli BANAZ Hail GELENDOST 
Necdet GEBOLOĞLU Nihat KOBİLAY 

Abbas GÖKÇE Lâmi SÜNGÜ 
Mehmet Velid KORAN Erdoğan BAYIK 

İbrahim BARANGİL A, Fehmi KUZUOĞLU 
İsmail Hakkı DBMİREL Özer GÜRBÜZ 
Nurettin AYANOĞLU Avni MÜFTÜOĞLU 

Orhan BAYSAL E. Yıldırım AVCI 
Zeki ÇAKMAKÇI Mehmet AKDEMİR 
Aydemir AŞKIN Mustafa ALPDÜNDAR 

Ender OİNER Talât SARAÇOĞLU 
Halil Erdoğan GÜREL Aydım TUĞ 

Mahmut AKKILIÇ A. Nedim ERAY 
Nermin ÖZTUŞ H. İbrahim KARAL 
Zöki' ÖZKAYA Salih flÜNAL 

Nuri ÖZGÖKER Recai BATURALP 
Cevdet KARSLI İbrahim ŞENOCAK 
İsmail ŞENGÜN Beşjir HAMİTOĞULLARI 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Hidayet UĞUR 
Hamdi ÖZER S. Necdet ÖZDOĞAN 

Eırtuğrul Zekâi ÖKTE Nazmii ÖNDER 
Turhan GÜVEN Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Namık Kemal YOLGA Avni ŞAHİN 
Adili ONMOŞ M'azbar, HAZNEDAR 
Ayhan FIRAT Kâzım ÖZTÜRK 

Abdulkadir ERENER Mehmet HAZER 
Mahir CANOVA İbrahim GÖKTEPE 
Doğan GÜRBÜZ Akif ERGİNAY 

Sadi' ERDEM Kamer GENÇ 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Serda KURTOĞLU 

Hamdi AÇAN Güngör ÇAKMAKÇI 
Ali Nejat ALPAT Abdulbafci CEBECİ 
Orhan CİVELEK Dündar SOYER 
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Fevzli UYGUNER Bekir Samii DAÇE 
Mustafa YÜCEL Ragıp TARTAN 
Zeki YILDIRIM Hilmi SABUNCU 
Yavuz ALTOP Fikri DEVRİMSEL 

Azmi ERYILMAZ Ertuğrul ALATLI 
Hamıza EROĞLU Necimi ÖZGÜR 
'Cemil ÇAKMAKLI Mehmet AYDAR 

Necip BİLGE 

.«Devflat, lalemin ıhuzur ve refahı, babanın ve özel
likle lamanın ve çoculklarının Ikoruımması ve eğitimi 
ille aile ıplanliarnfasıimun öğreifiiımli ve uygulamasını ıs'ağ-
laım'alk ve yardımcı dlimafc almaçları ite gerekli töd-
ıbidıed alır, teşkilatı tartar.» 

BAŞKAN — Bu ilki önerge birbirine çok yakın 
©sasları İhtiva ediyor. 

ıSayın Öztuş, ıbinkıoi önerge sizim ve arlkadaşla-
rınızın).: (Bir açıklatma yapacak mısınız?... 

NERMtN ÖZTUŞ — Kısaca Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Buyurum Sayın Öztuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Benim verdiğim bu önerge ve Sayın Türe Tunç-

bay'ın vermiş olduğu önerge, haddizatında Komis
yonun getirmiş olduğu metne aykırı değildir. Sadece 
ben burada «özellikle» kelimesini kaldırıyorum. Şu
nu da belirteyim; burada bir daktilo hatası olmuş 
«babanın» kelimesi eksik; «... babanın, ananın...» 
Ben burada «özellikle» kelimesini kaldırıyorum, çün
kü eşitliğe aykırıdır... 

BAŞKAN — «Baba» kelimesi nereye giriyor 
efendim?.. Lütfen okur musunuz?.. 

NERMtN ÖZTUŞ — Evet Sayın Başkan : «Dev
let, ailenin huzur ve refahı ile babanın, ananın ve 
çocukların korunması, eğitimi, gelecek nesillerin sağ
lıklı yetişmesi için halkın dengeli beslenmesi...» konu
sunu alıyorum buraya «... ve nüfus planlaması ile 
uygulamasının sağlanması amacı ile gerekli önlem
leri alır, teşkilâtı kurar.» şeklinde bir değişiklik öne
risinde bulunuyorum. 

Arz ederim efendim. 

Aile planlaması konusunun tanımlanmasını iki 
ayrı bölümde ele almak istiyorum : 

1. Aile planlaması : Maddî ve manevî yönden, 
ailenin çocuk sahibi olmaya hazır bulunduğu za
man çocuk yapabilmesidir. Yani istedikleri sayıda 
ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları demek
tir. Bir diğer deyişle, ailenin istemediği sayıda ve 
istemediği halde çocuk sahibi olmasından korunma
sıdır. Bu çok doğal olan hak, ancak eğitim ile ka
zandırılabilir. Bu eğitim, bir sistem içinde ülkenin 
en uzak bölgelerine kadar götürülmelidir. Aksi hal
de, istenmeyen hamilelik ve istenmeyen çocuk so
runu ortaya çıkmaktadır ki, bu durumu sonlandır-
mak için de kadın, hayatını kaybetmeyi göze alarak, 
en ilkel yöntemleri uygular. Bu yöntemler karşısın
da hekimler bile şaşırıp kalabilir. 

İşte, kadını bu tehlikeli duruma düşürmeden ko
rumak gereklidir ve bu da görevimizdir. Şehirler
de belirli bir kesim için bu durum büyük bir sorun 
değildir. Anne ya da bu konuda eğitilmiş ya da 
kolayca sağlayabileceği tıbbî yardımla bu durumdan 
kurtulur; ancak yine şehirlerde ve kırsal kesimde aile 
planlamasında öğretilen yöntemlerden yoksun kal
mış anneler, yılda 25 bin kadar kaybettiğimiz kadın
lardan ya biri olur veya sakat bir çocuk dünyaya 
getirir. Ayrıca, sadece anne, kaybedilmekle kalmaz, 
geride kalan çocuklar da maddî, manevî yönden yı
kılır ve sonuçta sosyal bir sorun ortaya çıkar. 

Anne sevgisi, anne ilgisi ve eğitimden yoksun, 
garip, öksüz çocuklar grubu ortaya çıkar. Şu hal
de, Devletin bu konuda, kadına, yaşama, çocuklara 
da sağlıklı büyüme hakkını kazandıracak tedbirle
ri alıp, eğitimi vererek uygulamayı sağlayacak bir 
sistem kurması gereklidir. 

2. Nüfus planlaması : Bunun tanımlanması da 
bir ülkenin nüfus politikasının ayarlanmasıdır. Nü-
nüfusun artırılması veya artırılmasının durdurulması
nın planlanmasıdır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
uygulanan nüfus artırma politikası başarı ile yürü
tülmüştür. Tabiî ki, o yıllarda bu durum gerekli gö
rülmekte idi. Tıbbın gelişmesiyle, ölümlerin azal
ması da nüfus artışına, büyük etki yaptığından, Tür
kiye nüfusunun 2 000 yılında istatistiklerin göster
diğine göre, 66 ilâ 95 milyon arasında olacağı gö
rülmektedir. Eğer bugün için şehirlerde - bile nüfus 
kağıdı olmayan kişilerin bulunduğu ve bazı yöre
lerde hâlâ kız çocuklarımızın nüfusa dahil edilme
diği dikkate alınırsa, bu sayı daha da yükseğe çı
kacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tunçbay, siz de bir açıklama yapmak is

tiyorsanız buyurun efendim. 
Bu önergeler birbirine çok yakın iki önerge. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan izninizle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye-
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Ülke yönünden nüfusun hızla artışı, ekonomik, 
sosyal sorunların artışını da birlikte getirir. Artık, 
«tnsan yalnız ekmekle yaşamaz» sözünün, bizim ül
kemiz için de geçerli olması gerektiğini kabul eder
sek, çocuklarımıza yeterli konut, besin, okul sağla
mak, işgücüne katılan kimselere verimli işler bul
makta çekilen güçlüklerin giderilmesi gerekir. 

En yüksek tirajlı gazetelerimizden birisi olan bir 
gazetede üç gün evvel, «Millî Eğitim Raporu» be
lirtilmiş ve «orta ve lise çağındaki 3,5 milyonu oku
tamıyoruz.» sözcükleri yer almıştır. Bu da bir ger
çeğin ifadesidir. 

Artan nüfusu yaşatabilmek, yetiştirebilmek, ça
lışma yaşına vardıkları zaman üretici durumuna ge
tirebilmek için imkânlar yaratmak gerekir. Bugün
kü durumda bile nüfus artışı kişi başına düşen gelir 
yükselmesini engellemektedir. Bir ülkenin nüfus po
litikasından sorumlu olan kişilerin bunun üzerinde 
dikkatle durması gerekir. 15 yaş altında ve 65 yaş 
üstündeki vatandaş, tüketici durumundadır. Arada
ki nüfus sağlıklı ve verimli bir üretici durumunda 
bulunmak zorundadır, 

Aile planlamasının doğru ve yeterli bir biçimde 
uygulanması, sakat çocuk doğumunu azaltabilecek, 
ayrıca toplumumuzda % 9,5 oranında yer alan ko
runmaya muhtaç çocukların sayılarını da kısmen dü
zeltecektir. İstediğimiz toplum, sağlıklı, ülke ihtiyaç
larını karşılayacak şekilde özenle eğitilmiş, tüm sos
yal güvenlik kapsamına alınmış, mutlu bir toplum
dur. 

Sayın arkadaşlarım, bu konu ile ilgili Sayın Dev
let Başkanımızın Çubuk'ta yaptığı bir ziyarette yine 
aynı gazetede şu sözleri söylediğini görüyoruz: «Ev
ren, (Her aileye iki çocuk yeter.)» dedi. Daha son
ra kendisine sağlık ocağı yetkilileri tarafından 45 
dakika süren brifing verildi. Evren, nüfus planlama
sı ve doğum kontrolü konusunda ne gibi bir çalışma 
yapıldığını sordu. Kendisine verilen açıklamaları ye
terli bulmadı ve (Bu konuda yeterli çalışma yapıl
mıyor. Oysa Batı devletlerinin bazıları bu sorunu 
çözmüş durumda. Türkiye'de bu çalışmaları etkin 
şekilde sürdürmek gerekir.) şeklinde değindi ve söz
lerini tamamladı.» denmekte. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu maddenin, 41 inci maddenin şu şekilde değiş

tirilmesini öneriyorum : Ben ve arkadaşlarım, ki sa
nırım 110 arkadaşımızın imzası vardır önergede : 

«Madde 41. — Aile Türk Milletinin temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı, babanın ve özellikle 

ananın ve çocukların korunması ve eğitimi ile aile 
planlamasının öğretimi ve uygulamasını sağlamak ve 
yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri alır, teş
kilatı kurar» 

Sayın arkadaşlarım; 
Hepinizi saygıyla selamlarım; bu soruna Komis

yonun da katılacağını ümit ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI- — Sayın Başkan; Sayın Türe Tunç
bay ve arkadaşlarının önergesine katılıyoruz efendim. 
(Alkışlar) 

Sayın Öztuş'un önergesi de aşağı yukarı kelime 
değişikliği ile. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Biz, Sayın Türe Tunçbay'ınkine 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, bir ricada bulunaca
ğım. Sizin önergenizde farklı tek deyim, «dengeli 
beslenmedir.» Diğerleri aynen Sayın Tunçbay'ın 
önergesinde mevcuttur. («Baba yok baba» sesleri.) 
Var efendiım var, ilave ettik. 

Bu itibarla, Sayın Tunçbay'ın önergesine katılır
sanız bir tek önergeyi açık oya sunmak suretiyle, ki 
Sayın Tunçbay'ın önergesine de Anayasa Komisyo
nu katılıyorlar. Bunu rica edebilir miyim? 

NERMİN ÖZTUŞ — Katılıyorum efendim, 
yalnız, ben önergemde ayrıca dengeli beslenme ko
nusunu aldım... 

BAŞKAN — «Dengeli beslenmenin» ilavesi?.. 
NERMİN ÖZTUŞ — Ailenin dengeli beslenme

si konusundaydı. 
BAŞKAN — Sayın Tunçbay; dengeli beslenme?.. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım; Sayın 

Öztuş'un belirttiği konu gerçekten önemli bir konu, 
ama bilmiyorum Komisyon ne düşünür?.. Ben şah
sen kabulüne taraftarım. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Öztuş'un 
önergesinde bir dengeli beslenme konusu vardır. Bu
nun kendi önergelerine dahil edilmesini Sayın Tunç
bay kabul ediyorlar, siz de eğer katılıyorsanız Sa
yın Tunçbay'ın önergesini açık oya sunacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; maalesef katıla
mayacağız. Çünkü, her ailenin dengeli beslenmesi 
başlı başına bir sorundur. Bunun gerçekleştirilmesi 
hiçbir devletin gücü içinde değildir. Bu ayrı ayrı bir 
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sorundur. Herkesin kendine göre bir anlayışı ve dü
zeni vardır ve beslenme olanakları vardır. Faydası 
yoktur. Eğer Sayın Türe Tunçbay, kendi önergesine 
bu hususu alırsa o zaman katılmayacağız efendim. 

BAŞKAN — Katılmayacaksınız?.. Sayın Öztuş' 
un kullandığı tabir şudur : «Gelecek nesillerin sağ
lıklı yetişmesi için halkın dengeli beslenmesi.» Aynen 
bu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bizim zaten Sayın Türe 
Tunçbay'ın önergesine katılmamamızın başlıca se
bebi, «Aile planlamasının öğretimi ve uygulaması
nı sağlamak» Bilimsel bir şekilde sorunu ele alması 
idi. Yoksa diğer sorunlar esasen, Anayasamızın 
«Sosyal Haklar» bölümünde mevcuttur diğer yanla
rıyla beraber efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Öztuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Gerf alıyorum efendim. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Değerli üyeler; bu önergeyi oylatmak için gerek

li zamanımız yok. Onun için bu oylamayı öğleden 

sonra yapacağım, çünkü biliyorsunuz, başka bir 
önergenin alman oylama sonucu var, onu arz ede
ceğim, O maddeyi oyunuza sunacağım, vakit kalma
yacaktır. 

O itibarla, 30 uncu madde ile ilgili, Sayın Cahit 
Tutum ve arkadaşlarının önergelerinin açık oylama 
sonucunu arz ediyorum : 

11,9 sayın üye bu açık oylamaya katılmıştır; 1 çe
kimser, 92 ret, 26 kabul oyu ile önerge kabul edil
memiştir, 

30 uncu maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza 
sunuyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, önergeler üzerinde gerekli tetkiki 
yapabilmek için Sayın Anayasa Komisyonumuz, 
bizden saat 15,00'e kadar süre istemektedirler. Bu 
itibarla, saat 15,00'e şadar kendilerine süre verilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15,00'te toplanmak üzere Oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 12,55 

»>•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGlL 
KÂTtP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 154 üncü Birleşimi
mizin 3 üncü oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısın n 41 inci maddesi üzerinde Sa
yın Tunçbay'ın bir önergesi vardı. Sayın Tunçbay 
işaret buyurdunuz?.. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, aradan 
biraz zaman geçtiği için bir cümle ile ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Bu önergemi şu şekilde sunmuştum : «Aile, Türk 

Milletinin temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı 

babanın ve özellikle ananın ve çocukların korunması 
ve eğitimi ile aile planlamasının öğretimi ve uygula
masını sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla gerek
li tedbirleri alır, teşkilatı kurar.» denmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, burada bazı arkadaşlarımın 
sorduğu sualle belki ufak bile olsa yanlış bir anlaşıl
maya gitmiş olabilir diye tekrar üstünde durmak iste
diğim nokta şudur : 

İzninizle Sayın Başkanım, «Bir aileden anne ve 
baba çocuk sahibi olup olmayacaklarına karar verip 
o planlamayı yapabilmelidir.» Yoksa, çocuk olduk
tan sonra önlem almak değil, olmadan önce bir plan
lama yapabilmelidir. 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, bu önergeye katılmışt nız değil 

mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet Sayın Başkan. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Usul hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkanım, ta

kip ettiğimiz usule göre, önerge sahiplerinin beşer 
dakika izah haklan var idi. Ancak, verilen bir ara
dan sonra ikinci bir izah şeklinde aynı önerge sahi
bine bir hak daha tanındı. Bundan faydalanarak, ko
nunun zaten birinci görüşmelerimizde ele alınmaması 
sebebiyle Meclisi bu konunun bir hocası olarak beş 
dakika aydınlatmak istiyorum ve müsaadelerinizi ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil bu Sayın Kocatürk. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Say n Türe Tunç-
bay ve arkadaşlarının önergelerinin açık oylamasına 
başlıyoruz. Komisyon bu önergeye katılmaktadır. 

Değerli üyeler, oylama sonucu alınıncaya kadar 
geçen zaman zarfında 42 nci maddeyi ve bu mad
deyle ilgili önergeleri okutacağım. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
MADDE 42. — Kimse, eğitim ve öğrenim hak

kından yoksun bırakılamaz. 
Eğitim ve öğretim, Devletin başta gelen ödevle-

rindendir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusun

da; çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devle
tin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara 
ayk rı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için gerek
li tedbirleri alır. 

Temel eğitimin ilk kademesi olan ilköğretim, Öğ
renim çağındaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve temel ve orta eğitim Devlet okulla
rında parasızdır. 

Devlet, genel, meslekî ve teknik eğitim ve öğre
timi, kalkınma planları hedef ve doğrultusunda, millî 
iktisadın, sanayî, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaç
larına uygun olarak düzenler ve denetler. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okul
larıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, ka
nunla düzenlenir. 

Devlet, durumlar; sebebiyle özel eğitim ve öğreni
me ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak için ge
rekli tedbirleri alır. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren
cilerin, en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını 
sağlamak amacıyla gerekli yardımları yapar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ulu Atatürk'ün görüşlerini, yanlış bir anlayışla, 

hatalı olarak günümüze kadar sürdüren ve gereksiz 
masraflara yol açarak ilköğretimin % 100 gerçekleş
mesini engelleyen «Devlet okur - yazarl.ğı yaygınlaş
tırmak için gerekli tedbirleri alır» hükmünün Ta
sarının 42 nci maddesinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Selçuk KANTARCIOĞLU R. KARAHASANOĞLU 
Fuat YILMAZ M. Nedim BİLGİÇ 

t. Doğan GÜRBÜZ Nermin ÖZTUŞ 
' Mahir CANOVA Zeki YILDIRIM 

Mehmet KANAT Halil AKAYDIN 
Erdoğan BAYIK R. Adli ONMUŞ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

ve Ödevi ile ilgili 42 nci maddesinin 2 nci görüşme
sinde aşağıda belirtilen değişikliklerle Genel Kurulun 
takdirlerine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 
Madde 42. — F.kra 6 : 
Temel eğitimin ilk kademesi sözcüklerinden sonra 

gelen «olan ilk öğretim» sözcüklerinin metinden çı
karılması, öğrenim çağındaki kız ve erkek bütün söz
cüklerinden sonra gelen «vatandaşlar» sözcüğünün ço
cuklar sözcüğü ile değiştirilmesi ve bu cümlenin so
nunda gelen «ve temel ve orta eğitim» sözcüklerinin 
de temel eğitim ve ortaöğretim şeklinde değiştiril
mesi ile bu fıkranın : 

Temel eğitimin ilk kademesi, öğrenim çağındaki 
kız ve erkek bütün çocuklar için zorunludur. Te
mel eğitim ve ortaöğretim Devlet okullarında para
sızdır. 

Şeklinde değiştirilmesi. 

Gerekçe : 
Temel eğitimin ilk kademesi esasen ilkokul anla

mına gelmektedir. Öğrenim çağındaki kız ve erkek 
bütün vatandaşlar bu çağa göre çocuk. durumunda-
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dırlar. Bu sebeple vatandaşlar deyiminin çocuklar 
olarak değiştirilmesi gerekir. Temel ve ortaeğitim ku
rumları yapıları ve özellikleri bakımından ayrı bi
rer kuruluş olduklarından ve halen kanunlara geç
miş isimleri de «Temel eğitim», «orta öğretim» şek
linde olduğundan tasarıya bu şekilde geçmesi uygun 
olacaktır. 

Nihat KUBİLAY 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Turgut KUNTER 
Fuat YILMAZ 

Namık Kemal YOLGA 

Evliya PARLAK 
Halil GELENDOST 
M. Nedim BİLGİÇ 
Halil AKAYDIN 
Mahir CANOVA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 42 

nci maddesinin 6 nci fıkrasının ifadesi anlaşılama
dığından aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Temel eğitimin birinci kademçsi öğrenim çağın
da bulunan kız ve erkek bütün çocuklar için zo
runludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 

M. Rahmi 
KARAHASANOĞLU 

M. Nedim BİLGİÇ 
Nermin ÖZTUŞ 

Mahir CANOVA 
Halil AKAYDIN 
R. Adli ONMUŞ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Fuat YILMAZ 
1 Doğan GÜRBÜZ 

Zeki YILDIRIM 
Mehmet KANAT 
Erdoğan BAYIK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 42 

nci maddesinin 10 uncu fıkrasını noksan gördüğü
müzden bundan önce aşağıda görüldüğü şekilde bir 
fıkraya yer verilmesini ve taslaktaki 10! uncu fıkraya 
yer verildikten sonra bursların denetimi ile ilgili fık
raya yer verilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Temel eğitim ikinci kademesinden sonraki eği
tim kurumlarından bütün çocuklar, ilgi, istidat ve ka
biliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren
cilerin, en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını 
sağlamak amacıyla gerekli yardımları yapar. 

özel ve tüzelkişiler tarafından verilenler dahil 
eğitimin bütün kademelerinde her türlü öğrenci burs
ları Devletin denetim ve gözetimi altında yürütülür.» 

Selçuk KANTARCIOĞLU M. Rahmi 
KARAHASANOĞLU 

Fuat YILMAZ 
î. Doğan GÜRBÜZ 

Zeki YILDIRIM 
Mehmet KANAT 
Halil AKAYDIN 

M. Nedim BİLGİÇ 
Nermin ÖZTUŞ 
Mahir CANOVA 
Nihat KUBİLAY 
Erdoğan BAYIK 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 42 nci maddesinin 7 nci 

fıkrasına ikinci müzakerede nazara alınmak üzere fık
ranın baş tarafına «İlk, temel ve orta dereceli» keli
melerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER 
Recai BATURALP 
Hamza EROĞLU 

Adnan OREL 
Fuat YILMAZ 

Aydın TUĞ 
Eşref AKINCI 

Rifat BAYAZIT 
Fehmi KUZUOĞLU 
Turhan GÜVEN 

A. Asım İĞNECİLER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 42 

nci maddesinde yer alması gerekirken verilen önerge
ler dikkate alınarak madde 70 - A olarak kabul edi
len, Tasarının 197 nci maddesinde İnkılap Kanun
larının korunması başlıklı maddenin 1 numaralı fık
rasındaki 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununa ters 
düşmemesi için 42 nci maddede yer alması gereken 
aşağıdaki fıkranın 9 uncu fıkradan sonra yer almasını 
arz ve teklif ederiz. 

«Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma 
kazandırılması için her türlü tedbirleri a l r ve ge
rekli tesisleri kurar veya kurdurur.» 

Selçuk KANTARCIOĞLU M. Rahmi 
KARAHASANOĞLU 

R. Adli ONMUŞ 

Fuat YILMAZ 
Nermin ÖZTUŞ 
Mahir CANOVA 
Nihat KUBİLAY 
Halil AKAYDIN 

M. Nedim BİLGİÇ 
I. Doğan GÜRBÜZ 

Zeki YILDIRIM 
Mehmet KANAT 
Erdoğan BAYIK 

R. Adli ONMUŞ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Eğitim ve öğrenim Hakkı 

ve ödevi ile ilgili 42 nci maddesinin 2 nci görüşme
sinde aşağıda belirtilen değişikliklerle Genel Kurulun 
takdirlerine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

II. Eğitim ve öğrenim Hakkı ve ödevi 
Madde 42. — Fıkra 10'dan sonra aşağıdaki fık

ranın ilave edilmesi : 
Eğitim ve öğretim sistemi, eğitim elemanları, eği

tim kurum ve kuruluşları ile her türlü eğitim kademe
leri siyasal ya da kişisel çıkar veya nüfuz sağlamak 
amacıyla hiçbir şekilde istismar edilemez. 

Gerekçe : 
Bu fıkranın eklenmesi çok zorunlu görülmüştür. 

Zira, 12 Eylül öncesinde, her türlü eğitim kurum ve 
kademelerinin, siyasal ya da kişisel çıkar veya nüfuz 
sağlamak amacıyla çeşitli sapık ideolojilerin karar
gâhları haline getirildiği, eğitim elemanlarının bu yol-
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da kullanıldığı, eğitim sistemlerinin saptırıldığı (3 ay
da yüksek okul diploması verilmesi vb. gibi), atama
ların, nakillerin, terfi ve tecziyelerin, yükseltmelerin 
de aynı amaçlı olduğu, netice olarak her türlü eğitim 
kurumlarında ve eğitim sistemlerinde Devlet hâkimi
yetinin kaybolduğu veya saptırıldığı bilinen gerçek
lerdir. 

Nihat KUBİLAY 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

M. Utkan KOCATÜRK 
Mahir CANOVA 
Halil AKAYDIN 

M. Fevzi UYGUNER 

Evliya PARLAK 
İbrahim ŞENOCAK 

Namık KEMAL YOLGA 
Fuat YILMAZ 

Necdet GEBOLOĞLU 
Halil GELENDOST 

A. Ali GİRMEN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Eğitim ve öğrenim Hakkı ve 

ödevi ile ilgili 42 nci maddesinin 2 nci görüşmesin
de aşağıda belirtilen değişikliklerle Genel Kurulun tak
dirlerine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

II. Eğitim ve öğrenim Hakkı ve ödevi 
Madde 42. — Fıkra 5 : 
Yayg ulaştırmak kelimesinden sonra «Bilim ve tek

nolojiyi geliştirmek» sözcüklerinin de ilave edilmesi 
ile bu fıkranın : 

Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak, bilim ve 
teknolojiyi geliştirmek için gerekli tedbirleri alır. 

Şeklinde değiştirilmesi. 

Gerekçe : 
Devlet okur - yazarlığı yaygınlaştırırken, bilim ve 

teknolojiyi de, yaygın eğitim, örgün eğitim kurumları 
aracılığı ile geliştirmek ve gerekli tedbirleri almak zo-
runluğundadır. 

Nihat KUBİLAY 
Muzaffer SAĞIŞMAN 
Halü GELENDOST 

Fuat YILMAZ 
Halil AKAYDIN 
Turgut KUNTER 

M. Fevzi UYGUNER 

Evliya PARLAK 
ibrahim ŞENOCAK 

Namık Kemal YOLGA 
M. Nedim BİLGİÇ 
Mahir CANOVA 

Necdet GEBOLOĞLU 
A.. Ali GİRMEN 

Danışma Meclisi Başkanl ğma 
Anayasa Tasarısının Eğitim ve öğrenim Hakkı ve 

Ödevi ile ilgili 42 nci maddesinin ikinci görüşmesinde 
aşağıda belirtilen değişikliklerle Genel Kurulun tak
dirlerine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

- II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi 
Madde 42. — Fıkra 3 : 
Atatürk kelimesinden sonra «İnkılap ve» kelime

lerinin de eklenmesi ile bu fıkranın : 

Eğitim ve öğretim, Atatürk inkılap ve ilkeleri doğ
rultusunda, bilim ve" eğitim esaslarına göre, Devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara ay
kırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

Şeklinde değiştirilmesi. 

Gerekçe : 
Eğitim ve öğretimde yön tayin edilirken Atatürk 

ilkelerinin ayrılmaz bir tamamlayıcısı olan «İnkılap» 
larından söz edilmemesi büyük bir eksikliktir. 

Nihat KUBİLAY Selçuk KANTARCIOĞLU 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

M. Utkan KOCATÜRK 
Namık Kemal YOLGA 

Turgut KUNTER 
Necdet GEBOLOĞLU 
M. Fevzi UYGUNER 

M. Nedim BİLGİÇ 
Fuat YILMAZ 

Halil AKAYDIN 
Mahir CANOVA 
A. Ali GİRMEN 

Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 41 inci madde ile il
gili Sayın Tunçbay'ın önergesi üzerinde oy kullan
mayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
42 nci madde ile ilgili ilk önerge Sayın Kantarcı-

oğlu'nundur. Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama yapa
cak mısınız?.. Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

42 nci madde üzerinde görüşmeler yapılırken, öner
geler üzerinde görüşme açılmadığı için ve hemen oy
lamaya geçildiği için bu kadar fazla önergeyi vermiş 
bulunuyoruz. Bu bakımdan gerek Başkanlığın, gerek
se sizlerin bu konuda bize yardımcı olmanızı peşi
nen arz ve istirham etmekteyim. 

Sayın Başkanlığa iki arkadaşımla birlikte anında 
yazmış olduğumuz önergeye verdikleri cevap «Bu
nun ikinci görüşmede göz önünde bulundurulacağı» 
şeklindeydi. Bu konuda kendilerine bugün yaptığım 
hatırlatmaya da «önergeler verildiği takdirde durum 
dikkate alınacaktır.» şeklinde cevap aldığım için; za
manım şimdiden başlamak üzere, sizlere önce beşinci 
fıkra hakkında görüşlerimi arz edeceğim. 

Tasarının 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan «Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için ge
rekli tedbirleri alır.» fıkras nın Tasarıdan çıkarılması 
için bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde de du

ruma kısaca temas etmiştim. Bu konu yaygın eğitimin 
15 kadar görevinden sadece birisidir. Yüce Atatürk, 
hiçbir anayasada yer almayan bu hususa geçerli bir 
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çözüm yolunu 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaa-
sınca basılmış olan eserde : (Türkiye Cumhuriyeti 
Tarih 4, sayfa 260/1'de) Cumhuriyetimizin maarif ve 
terbiyede güttüğü gayenin anaesaslarının 2 nci mad
desinde «ilk tahsili fiilen umumîleştirmek, dağda yal
nız yaşayan küçük çobana kadar bütün vatandaşlara 
okuyup yazma öğretmek.» şeklinde göstermiştir. 

Bu vasiyeti 1928 yılında millet mektepleri, 1930 
yılında halk okuma odalar .yla ele alınmıştır. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayını, nu
mara : 11; «Halk Eğitimine Giriş» adlı eserin 102 nci 
sayfasında görüldüğü gibi, mecburî öğrenimden son
ra okuma - yazma, tahrir, hesap, sağlık bilgileri, va
tandaşlık eğitimiyle ele alınıyordu. 

UNESCO'nun memleketimizde ve dünya devlet
lerinde okuma - yazma projelerini ele aldığı yıllarda 
«Kalkınmanın Hizmetinde Okuma - Yazma Öğreti
mi» adlı kitapta, «Okur - yazar oranı düşük tüm 
memleketler, bu probleme istenilen süre içinde çözüm 
yolu bulabilmek için okuma - yazma öğretimini kal
kınmanın bir aracı haline getirmeye ve halkın hayat 
seviyesinin yükseltilmesine yardım edici unsurlarla be
raber ele almaya mecburdurlar.» denilmektedir. 

Aynı yıl ele alınan köy kursu öğretmenleri, köy 
liderleri ve kursiyerler için Köy işleri Bakanlığınca 
«Toplum Kalkınması» adlı kitabın ilgili bölümünde 
programlarda şu hususlara yer verilmiştir : Köylüye 
teknik bilgi vermek ve deneysel beceri kazandırmak 
amacıyla sanat eğitim ve öğretimi yanında, okuma -
yazma eğitimi, vatandaşlık, tarım, sağlık bilgileri, ba
sit aritmetik işlemleri ve ayrıca köyün meselelerini 
halletmek için toplum kalk nması metodunun uygu
lanması faydalı görülmüştür. 

Bu eser, «Türkiye'de Eğitim Eşitliği» adını taşı
makta; yeni bir eserle de, Eğitim Fakültesi yayını 
8 numarası ile 44 üncü sayfasında şöyle dile getiril
miştir : «Eğitimin amaçları ilköğretimin de amaçları 
olarak kabul edilirler. Bugünkü ilköğretimi okur -
yazarlık meselesinden ayıran bir diğer amaç da, ki
şiye yaşaması için asgarî kabiliyet kazandırmaktır.» 

Demokratik eğitim hakkındaki raporun 5 inci say
fasında, daha önce, 1960 ihtilalinde hazırlanmış bulu
nan Millî Eğitim Komisyonu, Türkiye Eğitim Millî 
Komisyonu raporunda, ilkokullar yoluyla bütün va- I 
tandaşları okur - yazar hale getirmekle Türkiye'nin 
başta gelen eğitim meselelerinin halledilebileceği ileri 
sürülmüştür. 

Bütün bunlar okuma - yazmanın mecburî ilköğre-
nim içinde çözümleneceğini açıkça göstermektedir. 

j Millî Eğitim Temel Kanununun 11 inci madde
sinde okuma - yazma değil, ilkokul seviyesinde ta
mamlayıcı ve yetiştirici kurslara yer verilmiştir. 

Aynı Kanun : 1. Mecburî olanlar : a) İlkokul
lar, b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar... 

Madde 11'de : «Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf
lar ve kurslar, mecburî ilköğrenim çağında bulunduk
ları halde, öğrenimlerini yaşıtlar,yla birlikte zama
nında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğre
nim vermek (İlköğrenim vermek, okuma - yazma değil 
efendim) ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen ço
cukları ilkokula hazırlamak veya ilkokulu bitirmiş 
olup da henüz mecburî öğrenim çağında bulunan ve 
üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olan
ların da genel bilgilerini artırmak...» yani onları ilk
okul mezunu haline getirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1982 yılında Millî Eğitim Bütçesi... Kalkınma plan

larımızda temel ilkeler olan eğitimde öncelikler ilke
sine ters düşen bir görüşe yer verilmiştir. Mecburî 
öğrenimde okullaşma oran1, 86,2 iken, bunun % 100'e 
çıkarılması kalkınma planlarınca uygun görüldüğü hal
de buna riayet edilmemiştir. 

1982 Bütçesine konan 1 milyar lira; kalıcı değil, 
geçici bir tedbirle heder edilmiştir bu para. 

Şimdi Bütçede bunların detaylarını arz ediyorum : 
6 214 504 saat ders ücreti için 932 milyon lira. 3 mil
yon alfabe basılmış; yaklaşık 300 milyon lira. 2 mil
yon belge basılmış, 4 milyon lira. 30 bin adet afiş 
basılmış, 1,5 milyon lira. 16 milyon el ilanı basılmış, 
160 milyon lira. İşletme ve idare masraflarıyla har
canan miktar 1 milyar liranın üzerindedir. Bu yılla 
birlikte 2 milyar lirayı bulmuştur. Türk Ordusu bile 
«Okuma - Yazma Okulları»nı kapatmıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
iki yılda 2 milyar lira ile beheri indirimle bugün

kü rayiçle 1 milyon liraya malolan 2 bin okul ders
liği yapılmasını mı, her derslik ortalama 60 çocuk 
okutarak, her yıl uzun vadeli 120 bin çocuğumuzun 
devamlı eğitimlerinin sağlanmasını mı, yoksa televiz
yonda tiyatro sanatkârlarının öğrettikleri, halkla eği
timle alay edilircesine yapılan, sadece «A, B, C» öğ
retilmesini mi bu vatanın evlatları için daha faydalı 
görüyorsunuz? 

Durumu bütün çıplaklığıyla Yüce Meclisinize arz 
ederken, ayrıca köylerimize kadar yayılmış mecburî 
öğrenimi hükme bağlayan altıncı fıkra varken, böyle 
bir fıkranın Anayasaya ilk defa konması «Eğitim ver
gisi» adıyla yeni bir vergi getirileceği fikrinin köy
lerde yaygın olduğunu bildirir, Anayasamız için men-
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fî bir not olduğunu da beyan ederken, Tasarıdan bu 
fıkranın çıkarılmasını arz eder, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkanım, eğer izniniz olursa dünkü bir 
ilanı da arz etmek istiyorum : Türkiye'de 5 739 ge
çici binada tedrisat yapılıyor; 2 bin köyde de okul 
yoktur. 

Arz ederim, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Aldıkaçtı, önerge üzerinde görüşünüz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nu çok büyük bir dik
katle dinledik ve bütün açıklamaları, bizim getirdiği
miz maddenin gerekçesini teşkil etmesine rağmen, so
nunda maddenin Anayasadan çıkartılmasını istemesi
ni doğrusu biraz hayretle karşıladım. Ne diyor? 1928' 
den beri yahut 1927'den beri Atatürk'ümüzün liderli
ğinde, O'nun irşadlanyla bir eğitim okuma seferberli
ği yapılmış ve bugün ne sonuca varılmış? Bugün da
ha henüz Türkiye'de % 30 - 35 oranında okuyup -
yazma bilmeyenler var. Bu vatandaşlar da okuyup 
- yazma öğrenmelerini sağlamak elbetteki Devletin 
görevidir. Biz bunu Anayasada belirtmek istedik ve 
bunu Anayasada Devlete ait bir görev olarak koydu
ğumuzda, Devletin yahut iktidarların belki sorun 
üzerine daha önemli eğileceklerini düşündük. 

Bu yetersizlik, yani 40 - 50 yıldır yapılan eğitim 
seferberliğine rağmen yahut çabalara rağmen, hâlâ 
memlekette okuyup - yazma bilmeyenlerin varlığı el
betteki bir sorundur; ama bu Millî Eğitim Bakanlığı
nın sorunudur. Ben, Millî Eğitim Bakanı değilim, Ana
yasa Komisyonumuz da Millî Eğitim Bakanlığını tem-
silen burada konuşmamaktadır. Yapılan masrafların 
şu veyahut bu şekilde heder olması ayrı bir sorun
dur, bir ilkenin Anayasaya konulması ondan tama
men ayrı bir sorundur. Kaldı ki, geçen yıl yapılan 
resmî açıklamalarda yüzbinlerce kişinin okuyup - yaz
ma öğrendiği ve okuyup - yazma bilmeyenlerin sayı
sının önemli ölçüde azaldığı da ilan edilmiştir; ama 
belki doğrudur, belki yanlıştır; fakat kendisine şah
sen büyük bir saygı beslediğim Millî Eğitim Bakanı
nın doğru açiklamalar yaptığından da hiç şüphem yok
tur. 

Sorun, sadece ilkokul çağındaki kız ve erkek ço
cukların yahut vatandaşların okunup yazmayı öğren
mesi değil, Türk dilini de yaymak sorunudur. Bu
nunla beraber meseleyi ele alıp, değerlendirmek la

zımdır. Bundan dolayıdır ki, Anayasa Komisyonumuz, 
«Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli 
tedbirleri alır» hükmünü Anayasaya koymak istemiş
tir. Sorunu bilhassa bu son noktadan değerlendirme
nizi en derin saygılarımla rica ederim ve önergeyi 
kabul etmemenizi saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Anayasa Komisyo

nu katılmamaktadır. Önergeyi açık oylarınıza sunu
yorum. 

HİDAYET UĞUR — Oylama hakkında bir şey 
söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Usulle ilgili buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Elimizdeki Danışma Mec

lisi oy pusulaları içerisinde, ciltlenirken zannediyorum 
başka arkadaşların isimleri de konmuş. Bunu böyle 
kesip atarken, arkadaşlarımız kendi isimleri midir di
ye dikkat ederlerse... Bir yanlışl'ğı önlemek bakımın
dan faydalı olur kanaatiyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim. Yanlış 
ciltleme dolayısıyla basılmış oyların kendilerine ait 
olmayanlarını sahibi olanlara verilmesini hatırlatı
yorlar, ben de arz ediyorum. 

ikinci önerge Sayın Kubilay ve aynı mahiyette, 
Sayın Kantarcıoğlu'nun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bununla ilgili bir önerge var; aynı anda verilirse oy
lara tesir eder, dikkat edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Hangisiyle ilgili Sayın Kantarcı-
oğlu? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ayrı bir önerge 
bu konuda. 

BAŞKAN — Sizin mi var? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Başka arkadaş

ların var da efendim, oylama bittikten sonra lütfen. 
Beşinci fıkrayla ilgili. 

BAŞKAN — Bu altı ile ilgili. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubilay. 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Hepinizi saygı ile selamlarım. 
Eğitim ve öğretimle ilgili 42 nci madde Komis

yondan geldiği gibi, oylandığından o zaman konuşma 
imkânımız hâsıl olmadığını değerli arkadaşım benden 
önce açıkladılar. O zaman konuşma imkânımız ol
saydı, belki gerçekten bu kadar önergeye ihtiyaç ol
mayacaktı. Aslında Anayasamızın çok önemli madde
lerinden biri olarak kabul ettiğimiz 42 nci maddenin, 
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Türkiye'nin kaderinde ne denli müessir bir madde 
olduğunu 12 Eylül öncesi Türkiye'de meydana gelen 
olayların nerelerde tezgâhlandığı, nerelerde yeşerdiği, 
nerelerde meyvesini verdiği acı neticeleriyle hepimi
zin hafızalarında çok tazedir. O günlere tekrar dön
mek istemiyorsak, önümüzdeki genç nesillere iyi bir 
eğitim sistemini Anayasada düğümlenmiş olarak bı
rakmak istiyorsak, bu madde üzerinde biraz durma
mız ve önergeler üzerinde biraz düşünmemiz gereke
cektir değerli arkadaşlarım. 

Anayasa Komisyonumuzun teşkili sırasında bu kür
süden bir eğitimci olarak Anayasa Komisyonumuzun 
değerli üyelerine bir açıklamada, bir ikazda bulunmuş
tum. Türkiye'de büyük eğitim sorunları vardır, bu 
sorunlar sadece şah şiarın değil, geleceğimizin sorun
larıdır, yavrularımızın sorunlarıdır; bu bakımdan 
Anayasanın ilgili maddesi hazırlanırken, özellikle bu 
madde üzerinde biraz durulmasını ve geçmiş dönem
lerde-birer kaynak, birer istismar yuvası yapılan eği
tim kurumlarımızın, kuruluşlarınızın, eğitim sistemi
mizin en iyi bir şekilde rayına oturabilmesi için, Ana
yasamızda kalıcı ve köklü tedbirlerin getirilmesinde 
yardımlarını dilemiştim. 

Komisyonumuzun 'bize verdikleri Tasarıda ken
dilerine teşekkür edeceğimiz birçok hususları, özellikle 
birinci önergelerimizde belirttiğimiz birçok konuları, 
Meclisimize verdikleri Tasarıda yerine getirdliklerinli 
memnuniyetle müşahade ettik. Ancak, 10 fıkradan 
oluşan bu eğitimle ilgili 42 nci maddenin içerisünde 
bulunmayan ve özellikle Anayasamızın diğer madde
lerinde belki yakından veya uzaktan serpiştirilmiş, te
mas edilmiş bazı hususlar bulunmasına rağmen, bu
rada derli toplu bir fılkra ilave edilmesine, arkadaş
larımızla ihtiyaç duyduk. Bu fıkrayı müsaade eder
seniz, kısadır, okuyacağım huzurlarınızda : 

«Eğitim ve öğrettim sistemi, eğitim elemanları, eği
tim kurum ve kuruluşları ve her türlü eğitim kade
meleri 'siyasal ya da kişisel çıkar veya nüfuz sağla
mak amacıyla hiçbir şekilde istismar edilemez.» 

Evet, değerli arkadaşlarım, bu fıkranın eklen
mesini çok zorunlu gördük. Zira, 12 Eylül öncesin
de her türlü eğitim kurum ve kademelerinin siyasal 
ya da kişisel çıkar veya nüfuz sağlamak amacıyla 
çeşitli sapık ideolojilerin karargâhları haline getiril
diği, eğitim elemanlarının bu yolda kullanıldığı, eği
tim sistemlerinin saptırıldığı, üç ayda yüksekokul dip
loması verilmesi ve benzeri gibi, atamaların nakillerin, 
terfi ve tecziyelerin, yükseltmelerin de aynı amaçla 
olduğu; her türlü eğitim kurum ve kademelerinin 
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duvarlarının akşamdan sabaha sapık ideolojilerin yaz 
boz tahtası haline getirildiği; okula gönderilen yavru
larımızın akşama evlerine sağ dönüp dönmeyeceği kuş
kularının, anne ve babaların sancılı bekleyişlerini; eği
tim kurumlarındaki silahlı çatışmaları çeşitli ideolojik 
tartışmaları, kurulan barikatları, eğitim ve öğretim prog
ramlarının yön değiştirerek, derslerde sapık ideolojile
rin işlendiği, dürüst eğitim ve elemanlarının ve yöne
ticilerinin evlerinde dahi can güvenliklerinin kalmadığı, 
imtihanlarda başarının gerçeik bilgi ve becerilere göre 
değil, ideolojik eylemlerine göre değerlendirildiği, bu 
sebeple de bilahara birçok diplomaların iptal edil
diği; okulundan mezun olmamış öğretmenlerin- ata
malarının yapıldığı, en gizli kartex fişlerinin dahi ide
olojik yandaşlık ölçüleri içerisinde değerlendirildiği, 
ideolojik amaçlı baskınların bakanlık kademelerine 
kadar ulaştığı her türlü eğitim kurumlarında ve ka
demelerinde, eğitim sistemlerinde Devletin hâkimiye
tinin kaybolduğu veya saptırildığı; netice olarak si
yasal ya da kişisel çıkar veya nüfuz sağlamak ama
cıyla çeşitli sapık ideolojilerin her türlü eğitim kurum 
ve kuruluşlarıyla kademelerinde tezgâhlandığı, siz
lerin de yakından bildiği yaşanmış ve görülmüş acı 
gerçeklerdir. 

Tekrar o acı günlere dönmemek için, gerekli ka
lıcı tedbirlere havi, hazırlamakta olduğumuz Anaya
sanın 'eğitim ve öğrenim hakkı ve ödeviyle ilgili 42 nci 
maddesine kalın çizgilerle monte etmek zorunluluğun
da olduğumuz Sayın Anayasa Komisyonumuzun tas
viplerine, eğitim sorunlarının gelecekte memleketimi
zin kaderinde ne denli etkili olacağının ve böyle bir 
vebalin bilincine ermiş çok değerli üye arkadaşları
mın takdir ve tasviplerine arz ediyoruz. 

42 nci maddeye bir fıkra ilave edilmesi yolunda 
çok muhterem arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz 
önergeye olumlu oy kullanılmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalardan sonra, 
önergemiizi bir kere daha okuyarak sözlerime son 
vereceğim; «Eğitim ve öğretim sistemi, eğitim ele
manları, eğitim kurum ve kuruluşlarıyla her türlü 
eğitim kademeleri siyasal ya da kişisel çıkar veya 
nüfuz sağlamak amacıyla hiçbir şekilde istismar edi
lemez. Takdir Yüce Meclisimizihdir, saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kübilay. 
Evet Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 
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Sayın Nihat Kubilay'ın 42 nci maddenin 5 inci ı 
fıkrası ve 42 nci maddenin 10 uncu fıkrasından son
ra, bir fıkra ilavesine ilişkin iki önergesi hakkındaki I 
görüşlerini 'dinlediniz. Aslında, 42 nci maddenin 5 inci I 
fıkrasına ilişkin önerge, bizim 5 inci fıkramızdaki 
temel fikri benimsemekte; «Devlet ökur-yazarlığı yay-
gınlaştırırken» diyerek, Devlete yeni bir görev yük
lemektedir. O da 'bilim ve teknolojiyi de yaygın eği- I 
tim, örgün eğitim kurumları aracılığıyla geliştirmek I 
ve gerekli tedbirleri almak zorunluluğudur. j 

Sayın Arkadaşlarım elbetteki Sayın Kubilay'ın bu I 
görüşünün... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bir dakika rica 
edebilir miyim? 

Şimdi, Sayın Kubilay'ın muhtelif önergeleri var. 
Siz idemin konuşmasını yaptığı önergeleriyle ilgili I 
konuyu lütfien cevaplarsanız... Şimdi temas ettiğiniz 
önerge ıbilahara gelecektir. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hangisi, 42 nci maddenin beşinci 
fıkrası mı? 

BAŞKAN — Efendim, 42'nin fıkra 10'dan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İkisini birden açıkladı Sayın Başka
nım. Hem 42 nci maddenin beşinci fıkrasını açıkla
dılar. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay dört önergeniz var. 
Bu hangisi idi efendim. j 

NİHAT KUBİLAY — Dört tane önergem vardı. 
Bu üç tane önergemizin bir kısmı, Sayın Anayasa I 
Komisyonumuzun verdikleri önergelere uygundur. 
İçerisinde bazı kelimeler ve kısa ilaveler vardır. I 

BAŞKAN — Sizin, şimdi açıkladığınız ve oeva- 1 
bini beklediğiniz?.. I 

NİHAT KUBİLAY — Açıkladığımız efendim, 
10 uncu fıkradan sonra, özellikle ilave edilmesini I 
arzu etmiştim. O, ilave fıkradır. Bunu diğer fıkralar j 
geldikçe açıklamada bulunacağım. j 

BAŞKAN — Tamam. Sayın Aldıkaçtı, bu 10 un
cu fıkraya ilave olan, aslında, ben Sayın Kubilay'a 
daha evvelki Sayın Kantarcıoğlu ile beraber aynı ma
hiyetteki önerge üzerinde söz vermiştim; faikat de- i 
minden beri Sayın Kubilay'ın yapmakta olduğu açık
lamayı ancak, diğer önergesinde buldum, 10 uncu j 
fıkraya yapılacak ek ile ilgili. I 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Kubilay'ın 10 uncu fıkraya ek I 
(teklifi, gerekçe olarak, eğitim müesseselerim izdeki, I 
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12 Eylül'den önceki büyük kargaşalığı ve ideolojik 
mücadeleyi temel almaktadır ve eğitim müessesele
rimizde nasıl gruplaşmaların olduğunu ve bundan ne 
ölçüde büyük ıstırap çekildiğini belirtmektedir. Ken
disine şüphesiz ki, tamamen katılırız. Ancak, çözüm 
olarak getirdiği yol, biz de «Karınca kaderince> 
diyelim, kendi ölçümünde önleyeme çalıştık. Bu im
kânların tekrarlanmaması için 42 nci maddenin dör
düncü fıkrasına; «Anayasaya eğitim ve öğretim hür
riyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldır
maz.» diyerek, bütün eğitim ve öğretimin Anayasaya 
bağlı olarak, Anayasanın temel ilkelerine dayanarak, 
Anayasanın temel ilkelerindeki, fıert özgürlüğüne, dü
şünce özgürlüğüne ve demokrasi rejimine sadık ka
larak yapılması gereğini ortaya koyduk. Sanıyorum ki, 
ikisi de aynı amaca yöneliktir ve Anayasaya sadakat 
borcu, öyle sanıyorum ki, daha kuvvetli bir ifade 
tarzıdır, 'daha açıktır. Anayasanın tümünü, Millî Eği
tim Bakanlığının çalışmalarında temel alınması gere
ğini ortaya koymaktadır. 

Onun içindir ki, tamamen gerekçesine katıldığı
mız ve aynı gerekçeleri sağlayabilmek, izale ede
bilmek için koyduğumuz hükümden dolayı bu öner
geye üzülerek katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Sayın Kubilay ve arkadaşlarının 

bu önergelerine Sayın Anayasa Komisyonu katılma
maktadır. 

Sayın Kubilay önergenizi geri alma arzunuz var 
mıdır? 

NİHAT KUBİLAY — Memleketimizin kaderin
de önemli bir etkisi olacağına inandığım, Sayın Ana
yasa Komisyonumuzun Başkanının da belirttikleri gi
bi ve ona saygılı olduğum o hükmün dışında, böyle 
bir fıkranın ilave ©dilmesinde; büyük bir vebalin al
tından kalkmak üzere ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, ısrarlısınız. 
Değerli üyeler, önergeyi açık oylarınıza sunu

yorum. 
Değerli üyeler, Sayın Kantarcıoğlu ve arkadaşla

rının ilk önergeleriyle ilgili açık oylamada oy kul
lanmaya sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım, 41 

inci maddenin sayım sonucu ne oldu?. 
BAŞKAN — Efendim, iki maddeyi birbiri içe

risine karıştırmayalım. Bu maddeyi bitirdikten sonra 
onu oylarınıza sunacağım. Sayım sonucunu da arz 
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edeceğim gayet tabiî, oylamayı da yapacağım. İki 
maddeyi birbiri içline karıştırmayalım. 

Değerli üyeler; 42 nci maddeyle ilgili birbirinin 
aynı iki önerge var. Biri Sayın Kantarcıoğlu'na, biri 
de Sayın Kubilay ve arkadaşlarına ait. Bu önerge 
üzerinde Sayın Kantarcıoğlu, açıklama yapacak mı
sınız? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, sa
dece kısaca bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Temel eğitimin 

birinci kademesi öğrenim çağında bulunan kız ve er
kek bütün çocuklar içindir. «Vatandaşlar için» ol
maz efendim. Temel Eğitim Kanununda, «Çocuklar» 
yazılıdır ve bunlar çocuktur. «Çocuk» kelimesinin 
geçmesi uygundur, «Vatandaş» da yazılmaz. 

O bakımdan, değiştirilmesini bu önergeyle teklif 
etmiştim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kubilay, sizinkiyle aynı konudur değil mi? 

Açıkladılar. Artık tekrar «Kız ve erkek bütün çocuk
lar için zorunludur» şeklinde sizin önergenizde de 
aynı ifade var. «Devlet okullarında parasızdır» de
niyor, aynı ibareler, aynı ifadeler var. Tamamdır de
ğil mi efendim? 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkanım; 
Bende, «Vatandaşlar» sözü yerine «Çocuklar» söz

cüğü çıkıyor, öğretim çağında olan kişilere hitap edi
yor, vatandaşlar giriyor. Yalnız, «Temel eğitim ve 
ortaöğretim» şeklinde değiştirilmesiyle fıkranın, te
mel eğitimin ilk kademesi, ortaöğretim çağındaki kız 
ve erkek bütün çocuklar için zorunludur. 

Elimizdeki Tasarıda bu temel eğitimin ilk kade
mesi zannediyorum anlaşılmamış. Temel eğitimin ilk 
kademesi zaten ilkokuldur. Temel eğitim, arkadaşla
rımın bildiği gibi, birinci ve ikinci kademeden olmak 
üzere, iki bölümden teşekkül eder. Birinci kademe 
deyince ilkokul demeye gerek yoktur. Bu bakımdan, 
temel eğitimin ilk kademesi öğrenim çağındaki kız 
ve erkek bütün çocuklar için zorunludur. «Temel 
eğitim ve ortaöğretim» de «Ortaöğrenim» deyimi 
kanunlarımıza geçmiş bir deyimdir. Ortaöğretim 
Devlet okullarında parasızdır şeklindedir önergem. 

Birleştiğimiz; fakat çok ufak ayrıldığımız husus
lar vardır, benim önergemde. 

BAŞKAN — Evvela, Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanının görüşünü alayım. Sonra iki değerli üye
miz, aranızda bir anlaşmayla (eğer Sayın Aldıkaçtı 

katılıyorlarsa) onu bir neticeye bağlamak mümkün 
olur. 

Sayın Aldıkaçtı, cevabınızı rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Kubilay'in, ve Sayın Selçuk 
Kantarcıoğlu'nun «Kız ve erkek bütün çocuklar de
yimi» yerine biz «Vatandaşlar,» deyimini kullanmı
şız. Bunda galiba bir hata görüyorlar. 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biz, öğrenim çağı olduğu zaman, 
bunun çocuk olduğu gerekçesindeyiz efendim, inan
cındayız. «Vatandaş» tabirinde de, her şeyden evvel, 
Türkiye'deki Türk vatandaşları için bu parasız eği
timin yapılabileceğini belirtmek istedik. Mesele bun
dan ibarettir efendim. 

Yoksa, «öğrenim çağındaki kız ve erkek» den
diği zaman, bundan çocuk olduğu anlaşılır; fakat 
Türkiye'de bir de vatandaşlar ve yabancılar vardır. 
Bu eğitimin, bizi her şeyden önce vatandaşlar için 
ilgilendirdiğini ve vatandaşlara okullarda yerlerin ay
rılması gerektiği inancıyla «Vatandaşlar» tabirini kul
landık; ama takdir Yüksek Heyetindir. Arada bir fark 
olduğunu da sanmıyorum efendim. 

Sayın Kubilay'ın... 

BAŞKAN — Başka önerge var; ama o önerge* 
lere dönmeyelim Sayın Aldıkaçtı. Yalnız bununla il
gili olsun. 

Yalnız bir «temel eğitim ve ortaöğretim» ilavesi 
var Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinden başka. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim, öbürlerine dönme
yelim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu sorun, maalesef çabalarımıza rağmen, 

kesin bir açıklığa kavuşmamıştır. Şu şekilde izah 
edeyim. 

Bilmiyorum, arkadaşlarım hatırlıyorlar mı, siz de 
hatırlıyor musunuz; milletvekili seçilme yeterliği ko
nusunu ilk düzenlediğimiz zaman sekiz yıllık bir eği
tim mevzubahisti. Bu bir temel eğitim devrine teka
bül ediyordu; fakat sonra bunun, temel eğitim ol
makla beraber ilköğretim ve mütebaki kısmı diye 
ikiye ayrıldığını ve «Ortaöğretim» denilerek de lise 
eğitimi, lise tahsilinin amaç edinildiğini öğrendik ve 
ondan dolayıdır ki Tasarımızı değiştirerek ilkokul 
seviyesine milletvekili seçilme yeterliğini indirdik. 

Şimdi, burada da biz aynı temelden hareket et
tik. Temel eğitimin ilk kademesi olarak ilköğretim, 
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ilkokulu kabul ettik ve bunun mecburî olması ilke
sini getirdik. Yani biz, bu ilkokulun mecburî olma
sının daha yararlı olacağını düşündük yahut da Dev
letin gücünün buna şimdilik yeteceğini tasarladık. 

Bu arada bir ufak hata düzeltmek istiyorum efen
dim. «Zorunludur» dan sonra noktalı virgül konul
masını rica edeceğiz efendim. Aynı f'krada; «Kız ve 
erkek bütün vatandaşlar için zorunludur; ve temel 
ve ortaeğitim Devlet okullarında parasızdır» şek
linde yazılıyor; fakat buradaki «Ve» kalkacak tabiî, 
«Temel ve ortaeğitim Devlet okullarında parasız
dır» şeklinde bir düzeltme yapıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu iki önergeye de katılmı
yorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDİK AÇTİ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkanım; ben 

önergemi geri çekiyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Kantarcıoğlu, sizin de böyle bir kararınız 

var mı? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU Hayır Sayın 

Başkanım. Ben önergemi şu bakımdan geri almıyo
rum. Sadece ben «Çocuklar» demiştim. Kanunun 
22 nci maddesini okuyorum; 

«Temel eğitim genel olarak 7-14 yaşındaki ço
cukların eğitimini kapsar. Temel eğitim okuları beş 
yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademe eği
tim kurumlarından meydana gelir. Birinci kademe 
sonunda ilkokul, ikinci kademe sonunda temel eği
tim diploması (yani ortaokul diploması) verilir.» 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; evvela Sayın Kubilay'ın Önerge

sini... 
NECİP BİLGE — Geri aldı o. 
BAŞKAN — Hayır, daha evvelki önergesini 

açık oya sunmuştum. Sayın Kubilay'ın önergesi üze
rinde oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yoktur. 

O halde, oylama işlemi bitmiştir. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Daha evvel oyla

nan vardı efendim. 
BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, lütfen, lüt

fedin biraz. Mevcut olanları sayım için buraya ala
lım, daha evvelkini arz edeceğim. 

Sayın Selçuk Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının ilk 
önergesine açık oylamada 123 sayın üye katılmış; 

5 çekimser, 101 ret, 17 kabul oyu ile önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun, az evvel Sayın Aldıkaç-
tı'nın katılmadıklarını ifade ettikleri önergelerini 
açık oylarınıza sunuyorum. Kutuları lütfen, acele do
laştırın. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim, 41 inci mad
de neticelerini bildirmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, demin arz ettim iki mad
deyi içice sokmayalım. Müsaade buyurun. 

M. UTKAN KOCATÜRK — 41 inci maddeyi 
söylüyoruz. 

BAŞKAN — 41 inci madde hazır duruyor efen
dim. Bunu bitirelim oylatacağım. 

M. UTKAN KOCATÜRK - 15, 10'da 41 inci 
maddenin oylaması bitti ve biz neticeyi bile almış 
bulunuyoruz. Bir saattir açıklanmıyor. Yani onun 
için soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum; açık
lanmaması için hiçbir -sebep yok. 42 nci maddeye 
girmişiz, pekçok önerge var. Bunları bitirdikten son
ra oylama sonuçlarını arz edecek maddeyi, oyları
nıza sunacaktım. Lütfedin ve biraz sabredin. Baş
kanlık böyle karar verdi. 

Değerli üyeler; sırada Sayın Kantarcıoğlu'nun 
42 nci maddenin onuncu fıkrasından önce ve sonra 
iki fıkra ilavesiyle ilgili bir önergeleri var. 

Sayın Kantarcıoğlu, sizin 42 nci maddenin onun
cu fıkrasından önce ve sonra ilavesini istediğiniz bir 
değişiklik önergeniz var. İzah etmek üzere buyuru
nuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Maddenin 10 uncu fıkrasında, maddî imkânlar 
dan yoksun başarılı öğrencilerin durumuna açıklık 
getiren hüküm bulunduğu halde; diğer öğrencilere 
nasıl bir eğitim verileceğine maddede yer verilmedi
ği görülmektedir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında, öğrencilerin ilgi, is
tidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgilerin 
ve becerilerin kazandırılması; Aynı Kanunun 7 nci 
maddesinde, temel eğitim kurumlarından sonraki 
eğitim kurumlarından vatandaşların bilgi, istidat ve 
kabiliyetleri ölçüsünde yararlandırılması; 23 üncü 
maddesinde, temel eğitimin amacının her Türk ço
cuğu için ilgi, istidat Ve kabiliyetleri yönünde yetiş
tirilerek, hayat ve üst öğrenime hazırlanması; 27 nci 
maddesinde, temel eğitimi tamamlayan ve ortaöğre-
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tîme girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, orta- ı 
öğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânların- I 
dan ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlan
mak hakkına sahiptir, hükmü bulunduğu halde, 10 
uncu fıkrada (-önergemde de belirttiğim gibi-) «Te
mel eğitim ikinci kademesinden sonraki eğitim ku
rumlarından bütün vatandaşlar ilgi, istidat ve kabi- I 
liyetleri ölçüsünde yararlanırlar» hükmünün konul
masını zaruri görmekteyim. 

Esasen bu konu 1970 yılından beri bütün okul- j 
larımızda ele alınmış ve okul rehberlik servisleriyle 
çözümlenmeye başlanmıştır. Yedinci fıkradaki mes
leki yönetmeyi de ancak bu şekilde çözmek müm- I 
kündür. 

Ayrıca özel ve tüzelkişiler tarafından verilenler 
dahil, eğitimin bütün kademelerinde keyfi olarak I 
uygulanmakta bulunan her türlü öğrenci bursları
nın devletin denetim ve gözetimi altında bulundu- ! 
rulması ve Kredi ve Yurtlar Kurumu, Vakıflar gibi 
kuruluşların bu konuyu adil ve ciddî bir şekilde ele 
almasını zarurî görmekteyim. Bu maksatla arkadaş- I 
larımla birlikte önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Durumu bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı- J 

oğlu. | 
Sayın Aldıkaçtı?.. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, öğrencilerin ilgi, istidat 
ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmaları sorunu I 
Anayasamızın başka maddelerinde yer almıştır. I 
Onun için burada sadece eğitimi objektif olarak dü
zenlemeye çalıştık. I 

Onun için maalesef katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. I 
Değerli üyeler; I 
Sayın Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının önergeleri

ni açık oylarınıza sunuyorum. I 
Sayın Kubilay ve arkadaşlarının bu madde ile I 

ilgili önergelerinin açık oylamasına 115 sayın üye 
katılmış; 62 ret ve 53 kabul oyu ile önerge kabul I 
edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun az evvel açık oylamaya 
sunduğum önergesi üzerinde oy kullanmayan sayın 
üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
NECDET GEBOLOĞLU — 41 inci maddenin 

neticesini alamadık daha Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bir hayli sabırsızlandınız, 

anlıyorum. Bu maddeyi bitirdikten sonra, hem açık I 

oylama neticesini bildirecektim, hem 41 inci mad
deyi oylarınıza sunacaktım. 

Mademki, ısrar ediyorsunuz, bu ısrarınız üzerine 
41 inci madde ile ilgili önergenin açık oylama sonu
cunu arz ediyorum: Açık oylamaya 120 sayın üye 
katılmışlardır; 1 çekimser, 43 ret, 76 kabul oyu ile 
önerge kabul edilmemiştir. 

41 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Zaman zaman Başkanlığın bazı konulardaki tu

tumuna daha tahammüllü ve sabırlı olmanızı has-
scten rica ediyorum. Bazınız şimdi, bu madde üze
rindeki hangi önergeyi sizlerin bilgilerinize sunup; 
hangi önerge sahibi sayın üyeyi açıklama yapmak 
üzere davet edeceğimde bir an tereddüt ettim. 

Evet, zannederim Sayın Uyguner, Sayın Tuğ ve 
arkadaşlarının önergeleri var sırada. 

Efendim buradaki görev tahmin edildiği kadar 
kolay bir görev değil. Onun için her vesileyle yar
dımlarınızı istirham ediyorum. 

Sayın Uyguner, zatıâliniz mi görüşeceksiniz? 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bizim önergemiz daha önce Anayasamız üzerin

de yapılan ufak bir değişiklikle ortaya çıkan bir 
ufak meseleyi halletmek amacına matuftur. 

Tasarımızın özel okullarla ilgili 141 inci madde
sini burada müzakere ederken, özel yüksek okullar
la ilgili fıkrayı tasarıdan çıkarmıştık. Şimdi görüş
mekte olduğumuz 42 nci maddenin sekizinci fıkra
sında «Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet 
okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, 
kanunla düzenlenir.» denilmektedir. 

Bu fıkra kanımızca özel yüksekokulların var
lığına göre düzenlenmiştir. Bunun için bu fıkraya, 
özel yüksekokullar 141 inci maddeden çıkarılması 
göz önünde tutularak, bu fıkranın başına «İlk, temel 
ve orta dereceli» kelimelerinin konulması ile fıkra 
şu şekle giriyor : 

«tik, temel ve orta dereceli özel okulların bağlı 
olduğu esaslar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen 
seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.» şekli
ne getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde fıkra açık
lık kazanacaktır. 

Saygılarımla sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Aldıkaçtı görüşünüzü rica edebilir miyim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
«özel okullar» deyince bunun tümünü kapsadı

ğını sanıyorum; ilk, temel ve orta eğitimi de kapsa
dığını sanıyoruz. Bu şekilde maddeyi düzenledik. 
Katılmamız mümkün değil, «özel okullar» deyince 
başka özel okul yok. Bütün özel okuların bu dene
time tabi olduğunu maddede belirttik efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet katılmıyoruz. Yüksekokul 
dahil değil zaten, o ayrı maddedir. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Uyguner, oylama konusunda görüşünüzü 

rica edeyim... I 
M. FEVZt UYGUNER — Efendim, zapta geç

miştir; önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun altıncı fıkranın yeniden 

düzenlenmesiyle ilgili önergesinin açık oylama so
nucunu arz ediyorum: Açık oylamaya 114 sayın 
üye katılmış; 2 çekimser, 79 ret, 33 kabul oyu ile 
bu önerge kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Kantarcıoğlu'nun 10 uncu fıkranın 
önüne ve 10 uncu fıkradan sonra iki fıkra eklenme
siyle ilgili bir Önergelerini açık oylarınıza sunmuş
tum. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi üzerinde oyunu 
kullanmayan sayın üye-.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli üyeler; 
Yine Sayın Kantarcıoğlu'nun, dokuzuncu fıkra

dan sonra yeni bir fıkra ilavesiyle ilgili bir önerge
leri var. 

Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama yapacaksanız 
buyurunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergem açık
tır efendim. 

BAŞKAN — «Önergem açıktır» diyorsunuz. 
Dediğiniz şu : «Devlet, korunmaya muhtaç ço

cukların topluma kazandırılması için her türlü ted
birleri alır ve gerekli tesisleri kurar veya kurdurur.!» 
Budur değil mi efendim?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tevhidi Ted
risat Kanunu vardır. Bu bir eğitim meselesıidir.' 10/A' 
da bir madde olarak bunu kabul ettik. Baş tarafta 
bunu açıklamıştım efendim; o okunmadı. Bu bakım

dan onun eğitim bölümüne eklenmesini teklif ediyo
rum. Eğitimin altında olsun bu. Çünkü bunun iki ta
ne kanunu var ve Millî Eğitimi Bakanlığına bağlı. 
«Millî Eğitim Baltanı yürütür», altında yazısı var. 
Burada geçmesinde fayda umarm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Kantarcıoğlu; «Devlet, korunmaya muh

taç çocukların topluma kazandırılması için her tür
lü tedbirleri alır ve gerekli tesisleri kurar...)» 

Biz bunları 70 inci maddede düzenlemeye çalış
tık. Bilmiyorum ifade ediliyor mu; 70 inci maddede 
de aynı amaca yönelik bir hüküm getirdik. Yani bu 
sadece eğitim değil; eğitim dışında da çocukların ye
tiştirilmesi için bu hükmü Anayasaya koyduk gıibi 
geliyor bize. Bu sebeple önergeye katılamayacağız. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, oylanmasında ısrar ediyor 

musunuz?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, bir düzen getirmek istiyoaız. Bu eğitim mese
lesidir; oraya girdiği zaman bütün bakanlıklar buna 
el atarlar. Bu bakımdan Tevhidi Tedrisat Kanunun
dan bahsediyorum. Benim önergem şöyle : 

«Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 
42 nci maddesinde yer alması gerekirken, verilen 
önergeler dikkate alınarak madde 70/A olarak kabul 
edilen Tasarının 197 nci maddesinde (İnkılap kanun
larının korunması) başlıklı maddenin birinci fıkra
sındaki 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununa ters 
düşmemesi için 42 nci maddede yer alması gereken 
aşağıdaki fıkranın, dokuzuncu fıkradan sonra yer 
almasını arz ve teklif ederiz.» 

Eğer bu yüksekokul olarak açılacaksa; zaten ge
tirdikleri düzenleme ile «Yüksekokullar Millî Eği
tim Bakanlığınca açılır» hükmünü getirdiler 166 nci 
madde ile. O halde bunu şimdiden düzenleyelim di
ye teklif ettim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz bir cevap daha vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim buyurun, 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, korunmaya muhtaç ço
cuklar sadece okul çağındaki çocuklar değildir, Bu 
sorunu 70 inci madde ile çok daha geniş tuttuk. Ya
ni iki - üç yaşında, bir yaşında, yeni doğmuş çocuk
ların v.s. hepsinin korunmaya değer olduklarını ve 
Devletin bu hususta görevlendirilmesi gerektiğine 
inandık ve bu sadece bir Mıillî Eğitim sorunu değil
dir. Bu, gerçekten endişe ettikleri husus gibi; ama 
ben bunu endişe ile karşılamıyorum, birçok bakan
lıkları ilgilendiren bir husus da olabilir; fakat bu 
hizmet muhakkak ki bir Devlet hizmetidir, Millî 
Eğitim hizmetini aşar . 

Saygılarımızla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini açık oyları

nıza sunuyorum. 
Sayın Kubilay'ın beşinci fıkranın düzenlenmesi 

ile ilgili bir önergeleri var. 
Sayın Kubilay, demin; «Katılmışlar ve maddeye 

girmiştir. Bir açıklama yapacağım» dediniz. 
Buyurun efendim. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;... 

BAŞKAN — Beşinci fıkrayla ilgili... Sizin bir de 
üçüncü fıkra ile ilgili önergeniz var. 

NİHAT KUBİLAY — Üçüncü fıkra ile ilgili ola
rak konuşuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrayı mı öne aldınız? 
NİHAT KUBİLAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Hay hay efendim buyurun. 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Anayasa Komis

yonumuzun getirdiği üçüncü fıkra için hiçbir diyece
ğim yoktur. 

Yalnız, görüştüğümüz madde bir eğitim ve öğre
tim maddesidir. Anayasamızın dibacesinde çok ağır
lık taşıyan ve Atatürk İlkelerinden ayrılması mümkün 
olmayan inkılaplarının «Eğitim ve öğrenim hakkı ve 
ödevi» maddesinde ilkeleriyle beraber geçmesini 
candan arzu ettik. 

Bu sebeple üçüncü fıkraya, «Eğitim ve öğretim, 
Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda, çağdaş bi
lim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve de
netimi altında yapılır; bu esaslara aykırı eğitim ve 
öğretim yerleri açılamaz.» 

Fıkra olduğu gibi Muhterem Komisyonumuz
dan geldiği gibidir. Sadece bir «İnkılap kelimesini 
ilave etmeyi arzu ettik. 

Burada özellikle vurgulamak istiyorum : Sayın 
Komisyonumuz tasvip ederlerse oylama arzusunda 
bulunacağım, tasvip etmezlerse bu önergemi geri 
alacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Kubilay'a teşekkür ederiz. «İnkılap» keli
mesini fıkraya koyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
42 nci maddenin üçüncü fıkrasında, «Eğitim ve 

öğretim, Atatürk inkılap ve ilkeleri,.,» Tamam de
ğil mi?.. 

NİHAT KUBİLAY — Evet. 
BAŞKAN — «Atatürk»'ten sonra «İnkılap ve...,» 

Bu iki kelimenin konulması Sayın Kubilay tarafından 
teklif ediliyor, Sayın Komisyonca kabul ediliyor. 
«...inkılap ve ilkeleri...:» Bu değişikliği, bu ilaveyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun açık oyunuza sunduğum 

42 nci maddenin onuncu fıkrasıyla ilgilii değişiklik 
önergeleri üzerinde 108 sayın üye oy kullanmış; 4 
çekimser, 77 ret ve 27 kabul oyu ile önerge kabul 
edilmemiştir. 

Yine Sayın Kantarcıoğlu'nun dokuzuncu fıkra
dan sonra yeni bir fıkra ilavesiyle ilgili değişiklik 
önergesini açık oylarınıza sunmuştum. Bu önerge üze
rinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.,. Yok
tur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli üyeler; Sayın Kubilay'ın beşinci fıkra ile 

ilgili bir önergeleri var. Bu, bu madde üzerindeki 
son önergedir. 

Buyurun Sayın Kubilay. 

NİHAİ KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin çok değerli üyeleri; 

Huzurunuzu bugün biraz fazla işgal ettiğim için, 
teker teker bütün arkadaşlarımdan ve Başkanlıktan 
özür dilerim. Ben, bugünkü toplantıyı bizim toplan
tımız olarak kabul ediyorum; eğitim toplantısı olarak 
kabul ediyorum, eğitimcilerin toplantısı olarak kabul 
ediyorum. Bu yönden beni mazur görmelerini değerli 
arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
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Şimdi, beşinci fıkrada, «Devlet, okur - yazarlığı 
yaygınlaştırmak...» konusu, Sayın Anayasa Komis
yonumuzun metninden aynen alınmıştır. Buna ihti
yaç vardır. Okur - yazarlık yalnız ilkokulda değil, 
nasibini alamamış vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaş
larımızın, evde yetişkin kardeşlerimizin de ihtiyacı
dır. Devlet, elbette bunu karşılamak ihtiyacını duya
caktır ve devletin görevidir. Bu hüküm Anayasaya gir
diği için Sayın Komisyon üyelerine teşekkürü borç 
bilirim. 

Buna yaptığım bir ilave vardır; «Bilim ve teknolo
jiyi geliştirmek için de gerekli tedbirleri alır.» Bu, 
Millî Eğitim Bakanlığının aslî görevlerindendir, 
planlamalarında vardır. Millî Eğitim Baikanlığında 
bununla ilgili iki önemli kuruluş vardır; Örgün ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Daire Başkanlık
ları gibi... Bunlarda yine okulların dışında, bazan da 
okulların çatısı içerisiinde bilim ve teknolojiyi geliş
tirmek için kurslar, eğitim kurumları açmak duru
mundadır .Bu bakımdan Sayın Komisyonumuza ışık 
tutar diye bu ilaveyi yapmak ihtiyacını duydum. 

Deminki şartı huzurunuzda tekrar getiriyorum; 
Komisyonumuz bundan tatmin olduysa, bu açıkla
malarımız uygun bulunmadıysa önergemi geri çeke
ceğim, bulunduysa oylamayı arz edeceğim. 

sinde meseleyi çözmeye çalıştık; ama biz doğrusu 
ilkokulu ilkten itibaren düşünmedik, bunu daha yük
sek seviyede mütalaa ettik ve bu şekilde bir tasarı 
metni hazırladık. Yani kendi istekleri arzusunda bir 
metin hazırladığımızı sanıyoruz. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Aldıkaçtı. 
Evet Sayın Kubilay, karar sizin?.. 
NİHAT KUBlLAY — Sayın Anayasa Komisyo

nuna teşekkürlerimle önergemi geri çekiyorum efen
dim. 

BİAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun 9 uncu fıkra ile ilgili 

önergesinin açık oylama sonucunu arz ediyorum : 
99 sayın üye bu oylamaya katılmış; 5 çekimser, 73 
ret, 21 kabul oyu ile önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; başka önerge yoktur. 
42 nci maddenin evvela 3 üncü fıkrasında bir de

ğişiklik yapıldı,' kararlarınızla kesinleşti. Ondan son
ra 6 ncı fıkranın ikinci satırında «Kız ve erkek bü
tün vatandaşlar dçin zorunludur» kelimesinden son
ra bir «noktalı virgül» oradaki «ve» kelimesi kalk
maktadır. Ondan sonra «temel ve orta eğitim Dev
let okullarında parasızdır» şeklinde. 

Bu iki değişiklikle 42 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 42 nci mad
de kabul edilmiştik". 

43 üncü maddeyi okutuyorum ; 
III. Mülkiyet ve miras hakları 
A. Genel kural 
MADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras hak

larına sahiptir. Bu haklar, diğer temel haklar gibi, 
Anayasanın güvencesi altındadır . 

Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yararı 
amacıyla kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına 
aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerin
de bir değişiklik önergesi yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 43 üncü madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
B. Kıyılardan yararlanma 
MADDE 44. — Kıyılar, Devletin hüküm ve ta

sarrufu altındadır; kazanılmış haklar saklıdır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölle

rin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlan
mada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Nihat Kubilay'ın duyduğu ihtiyacı daha 
evvel Yüce Meclis duymuş ve bize bu hususta bir 
madde hazırlamak görevini vermişti. Bu maddeyi 
142 nci madde olarak düzenledik ve tasarıya koy
muş bulunuyoruz. Burada iDk bakışta, madde okun
duğunda, kamu kuruluşları, bilimsel ve sanayi ku
ruluşları arasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi 
amacıyla bir işbirliği havası varsa da, elbetteki bilim 
ve teknolojinin geliştirilmesinin temelinde eğitim bu
lunmaktadır ve Devlet bu eğitimle de yükümlüdür. 
Yani müessesenin mantığı, gelişmesi icabı eğitim so
runu da bunun içinde bulunmaktadır; fakat geniş bir 
şekilde ele alınmıştır. Ondan dolayıdır ki, bu teklife 
üzülerek katılamıyoruz. 
Ayrıca bir şeye de dikkati çekmek isterim, Sayın 

Kubilay arkadaşımızın da, bakın; üniversiteler, yük
sekokullar ve arkasından bilim ve teknolojinin 
geliştirilmesi... Aynı aile içerisinde sorunu ele aldık, 
aynı müesseseler içerisinde; yani eğitim sorunu içeri-
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Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına 
göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma 
imkân ve şartlan kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde de önerge 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 44 üncü madde kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi olkutuyorum : 
C. Toprak mülkiyeti 
MADDE 45. — Devlet, toprağın, tarımsal üretim 

planlaması ilkelerine uygun olarak ve milî iktisada 
katkıda bulunacak şekilde verimli işletilmesini ger
çekleştirmek, toprak kaybını önlemek ve tarım re
formu uygulaması için ihtiyaç duyulan toprağı sağ
lamak amacı ile gereken tedbirleri alır. Kanun bu 
amaçla değişik tarım bölgelerine ve ürün çeşitlerine 
göre verimli tarım işletme büyüklüklerini belirtebilir. 

Tarım reformu gereği olarak uygulanacak top
rak dağıtımında, o yöredeki Devlete ait amaca uy
gun topraklarla ıslah yolu ile tarıma elverişli hale 
sokmaya müsait topraklardan ve özel mülkiyete ait 
olup işletilmeyen veya verimsiz işletilen toprakların 
bu amaçla kamulaştırılmış olan kısımlarından yarar
lanılır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi, toprak 
servetlerinin azalması, verimli şekilde işletilen tarım
sal işletmelerde verimin eksilmesi sonucunu doğura
cak ölçüde ve şekilde yapılamaz. 

Du amaçla dağıtılan toprakar bölünemez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve an
cak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işleti
lir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 45 inci maddesinin, aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesi hususunu arz ve teklif ederiz. 
«Madde 45. — Devlet toprağın millî ekonomiye 

katkıda bulunacak şekilde verimli işletilmesini ger
çekleştirmek, toprak kaybını önlemek, topraksız ve
ya yeterli toprağı olmayan çiftçiler ve tarım refor
mu uygulaması için ihtiyaç duyulan toprağı sağla
mak üzere gereken tedbirleri alır. Kanun;, bu amaç
la değişik tarım bölgelerine ve ürün çeşitlerine göre 
verimli işletme büyüklüklerini belirtebilir. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi, toprak 
servetlerinin azalması, verimli şekilde 'işletilen tarım

sal işletmelerde verimin eksilmesi sonucunu doğura
cak ölçüde ve şekilde yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve an
cak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işleti
lir.» 

Ayhan FIRAT Mehmet HAZER 
Turgut KUNTER Hamdi ÖZER 
Nuri ÖZGÖKER A. Fehmi KUZUOĞLU 
Mehmet AYDAR Necmi ÖZGÜR 
lAlâeddin AKSOY Hayati GÜRTAN 

Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ ' 
İbrahim ŞENOCAK İmren AYKUT 

Ethem AYAN Orhan BAYSAL 
Hamdi AÇAN Zeki ÇAKMAKÇI 

Fevzi UYGUNER Dündar SOYER 
Fuat AZGUR Enis MURATOĞLU 

Fikri DEVRİMSEL Nermlin ÖZTUŞ 
Ali DİKMEN Bahtiyar UZUNOĞLU 

Şerafettin YARKIN Hayati SEÇKİN 
Ahmet SARP Paşa SARIOĞLU 
Kamer GENÇ Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Fırat, zatıâliniz mi açıklaya
caksınız?. 

AYHAN FIRAT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Toprak, esas üretim faktörlerinin en başta gele

nidir. Toprak kullanımı tarih boyunca toplumların en 
önemli sorunlarından biri olmuş ve ekonomik ol
duğu kadar sosyal açıdan da toplum hayatında mü
him yer almıştır. Sınırlı olan toprağın sınırlı şahıslar 
elinde büyük oranda toplanması dengesizlikler ve 
rahatsızlıklar yaratmıştır. 

İşte bu nedenlerle eski yıllardan beri birçok ül
kede toprak reformu yapılmış, bazı ülkelerde ise 
toprak reformu sözleri sonunda yerini tarım refor
muna bırakmıştır. 

Bizde de 60 lı yıllardan sonra tarım reformu söz
leri işitilmeye başlanmıştır. Geniş anlamıyla toprak 
reformu; «Toprak ve toprağı işleyen insanlar arasın
daki ilişkileri düzenlemek amacıyla devlet tarafın
dan alınacak her türlü önlemler ve uygulamalar» 
olarak tanımlanır. Bu uygulamalarda büyük devlet 
arazileri veya kamulaştırılan toprakların yine kamu 
eliyle ekonomik büyüklüklere ayrılarak, bu toprak
larda çalışan topraksız veya az topraklı çiftçilere ve
rilmesi, dağıtılması anlamı çıkar. 
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Tarım reformu ise, tarım sektörünün gereksinme 
duyduğu kredi, alet ve donatım, gübre, eğitim, araş
tırma ve sulama imkânları yaratılarak ve küçük top
rak parçaları 'verimli işletme büyüklüklerine çıkartı
larak, birim alandan alınan. verimin artırılması; ya
ni toprağın dava verimli kullanılmasını amaçlar. 

Biz şahsen bunun karşısında değiliz; olamayız da. 
Ancak, madde 45 metninde, toprak reformu yerine 
yalnız tarım reformundan bahis vardır. Yani toprak
sız köylüye imkânlar nispetinde toprak dağıtımı mev
zubahis değildir veya belirsizdir. Madde, küçük iş
letmelerin verimli işletme büyüklüklerine ulaştırıl
masını amaçlamaktadır. Bu, yıllardır bir kanun mev
zuu olan bir konunun yok edilmesi anlamına gelir 
ki, bu husus bu Meclis için ileride menfî bir pro
paganda malzemesi de yapılabilir. 

Dağıtılacak toprak olmayabilir veya çok az ola
bilir. Bu, Türkiye çapında yapılan çalışmaların neti
cesinde belli olacak bir husustur. 

Bu nedenle önergemizde, topraksız veya yeterli 
toprağı olmayan çiftçileri de ilave ederek, birinci fık
ranın ikinci satırından itibaren; toprak kaybını ön
lemek, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çift
çiler ve tarım reformu uygulaması için ihtiyaç du
yulan toprağı sağlamak amacıyla gereken tedbirleri 
alır, demiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu, senelerdir Türkiye'nin gündemindedir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi saygılarla se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI —• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Ayhan :Fırat ve arkadaşlarının önergesi hak

kında sizleri uzun süre işgal edecek değilim. 
Konu Yüce Mecliste çeşitli defalar tartışılmıştır. 

Tasarı getirdik, önergelerle iade edildi. Tasarıyı getir
dik, teklifler yapıldı, düzeltmeler yapıldı ve bugünkü 
madde oluşturuldu. Onun için biz maddemizin oy
lanmasını ve önergenin kabul edilmemesini rica edi
yoruz efendim. 

En derin saygılarımızla.1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT— Israrlıyım, oylayın efendim. 
BAŞKAN — Oylayalım, evet. 
Sayın , Fırat: ve arkadaşlarının önergelerini açık 

oylarınıza sunuyorum. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
D. Tarımın ve tarımla uğraşanların korunması 
MADDE 46. TT- Devlet, tarım arazileri ile çayır 

ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 
önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uy
gun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarımla uğraşanların işletme araç ve ge
reçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolay
laştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlen
dirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geç
mesi için gereken tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa tasarısının 45 inci 

maddesinin kenar başlığının «Tarım ve tarımla uğ
raşanların» yerine, 

D. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında 
çalışanların korunması; 

Şeklinde ve 45 inci maddenin 4 üncü satırımda* 
flüi «Tartml'a uğraşanların» ifadesinin dıe «Tarım ve 
ıhayvancıluktı uğraşanların» şeklinde değiştirilmesine 
ımüsaadederinıizi saygılarımızla ıarz ederiz. 

Mahmut AKKILIÇ A. Nedim ERAY 
A Ali GİRMEN Cevdet KARSLI 
Dündar SOYER M DİKMEN 

Mehmet AYDAR Ahmet SARP 
Güngör ÇAKMAKÇI İbrahim BARANGİL 

Hayri SEÇKİN Necmi ÖZGÜR 
Kâzım ÖZTÜRK Recaıi BATURALP 
ismail ŞENGÜN Remzi BANAZ 
Feridun GÜRAY Nihat KUBÎLAY 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 
Halit ZARBUN Azmi ERYILMAZ 
Abbas GÖKÇE Cemil ÇAKMAKLI 

Tandoğan TOKGÖZ Abdurrahman YILMAZ 
Mehmet HAZER Ayhan FIRAT 
Paşa SARIOĞLU Eşref AKINCI 

İbrahim ŞENOCAK Yılmaz ÖZMAN 
M. Rahmi Siyami ERSEK 

KARAHASANOĞLU 
Ethem AYAN Necdet GEBOLOĞLU 

Bekir Sami D AÇE Aydın TUĞ 
Şadan TUZCU Zeki ÇAKMAKÇI 

Şükrü BAŞBUĞ Rıfat BAY AZIT 
Cavidan TERCAN Mehmet AKDEMİR 

Necmettin NARLIOĞLU Avni MÜFTÜOĞLU 
M. Ali Öztürlk TEKELİ Fuat YILMAZ 

Enis MURATOĞLU 
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Mustafa ALFDÜNDAR Selçuk KANTARCIOĞLU 
Fahri ÖZTÜRK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Turgut YEĞENAĞA 

Türe TUNÇBAY 
M. Fevzi UYGUNER 

Akif ERGİNAY 
Serda KURTOĞLU 
H a l i GELENDOST 

Lâmi SÜNGÜ 
Hamdi ÖZER 

Fehımi KUZUOĞLU 
Halil İbrahim KARAL 

N. Kemıal: YOLGA 
Adnan ERSÖZ 

S. Sırrı KIRCALI 
Alâeddim AKSOY 

Nurettinı ÂYANOĞLU 
Adnan OREL 

OaMıt TUTUM 
Evliya PARLAK 
Haimza EROĞLU 
Nuri ÖZGÖKER 

İbraıhJm 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
(Bdlciir TÜNAY 

Turgut KUNTER 
Hidayet UĞUR 

Ali Nejat ALPAT 
Necip BİLGE 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Utifcan KOCATÜRK 

Hayati GÜRTAN 
Yavuz ALTOP 

Fikri DEVRİMSEL 
Şerafeıttin YARKIN 

Mahir CANOVA 
Halil ERTEM 

Özer GÜRBÜZ 
Hamdi AÇAN 

E. Yüldıırım AVCI 
Nenmün ÖZTUŞ 

Abdülıbıaki CEBECİ 
Lütfulalh TOSYALI 
I. Haıklkı DEMÎREL 

F. Şakiır ÖĞÜNÇ 
GÖKTEPE 

BAŞKAN — Sayın Akkıhç, 
dimi. 

buyurunuz efen-

MAHMUT AKKILIÇ -
ma Mecliısimiin sayın üyeleri; 

Sayın Başkan, Damış-

Gerçekten bu konu da Meclisimizde uzun süre 
tartışıüdı ve bütün üyelerimizin bu Ikonuda bilgisi 
olduğu kanısındayım. 

Çolk kısa kesmek üzere hemen sözüme başlamak 
fetüyorumı. 

Muhterem üyeler; 

Türkiye'de hayvancılık gerçekten çok büyük bir 
ekonomik potansiyele ve halkıımızım dengeli bes
lenmesine etken bir Ikeslmdir. Her ülkenin (kendine 
özgü gelir kaymakları vardır. Bu madendir, bu kah
vedir, bu petroldür, bu şelkericamışıdır. Türkiye için 
de hayvancılık; dünyada bay varoşa! proteinin yerini 
tutabilecek hiçbir besim Maddesi icat öd'iıliemediğine 
göre, biz hayvansall üretimi artırmak suretiyle hem 
kendi halikımızın dengeli 'beslenmesini sağlamak ve 
hem 'de geçen yıl olduğu gibi, yida 400 milyon do
larlık bir döviz, ihracat 'dövizi sağlamak suretiyle 
gerçekten, ülke efcomoımisime büyük katkılarda bufu-
mabİlMiZ. 

Simidi ben sözü uzatmadan müsaadenizle şöyle 
devam edeyim': Bu bilimce köylü, üretici,- hayvancı 
sahiptir; tüketici sahiptir. Size 17 Şubat 1923'te îz-
ımlir'de afctedilen Birindi İktisat Kongresinde Yüce 
Atatürk'ün konuşmasından bir pasaj okumak istiıyo-
rum1: 

«'Halkımızın ekseriyeti çiftçi ve çobandır. Bi
naenaleyh, en ıbüyük kuvveti ve kudreti bu sahada 
gösterebiliriz ve bu sahada mühim müsabaka mey
danlarıma atiabiliriz.»! Yüce Atatürk tarafımdan da
ha 1923'lerde dünyada bu şekilde bu 'alanlarda bü
yük müsabakalara atılabileceğimiz açıklanmıştır. 

Ayrıca Sayım Devlet Başkanımızın 29 Ağustos 
günü Afyon'da yaptığı konuşma çok anlamlı idi.; 
Orada da Devlet Başlkanımız «Hayvancılık, tarım 
Ikadar, sanayi kadar önemli bir sektördür, bunu ih
mal etmememiz lazım. Gelecek nesiller bizi lanetle 
anar.» buyurmuşlardı. 

Ayrıca bugün aldığımı ıbir mektuptan 'bir pasaj 
okuyarak konuşmama son vermek isıtiyorumc 

«Bugün için tarım ürünlerimizin 'artırıilmasında 
zaruret vardır. Hayvan ürünlerimizin çoğaltılması, 
tarım ürünleri Ikadar elzemdir. Her ikisinin de sağ
lıklı olması içim birimlin diğerine saygısını sağlamak 
gereklidir. Bu da devlet babanım bu iki zümre ara
sımda barış var demesidir. Aksi halde çiftçi çobanı 
düşman gibi gördüğü sürece anarşi devam edecelk, 
üretim de dolayısıyla düşecektir.» ve devam edip gi
diyor. Bugün gelen bu mektup, pu lu bir mektup, 
Devlet Başkanımıza yazmış, birer suret de bizlere 
göndermiş. 

ıSayın Danışma Meclisli üyeleri; 
Hayvancılık yılda 630 milyar I r a gelir sağlıyor, 

Türk halikınım dengeli 'beslenmesini sağlıyor. Öneri» 
ımliz gayet açık; sadece kenar başi'ğı «Tarım» yeri
me «Tarım ve hayvancılıkla uğratanlarım korunma
sı »şeklimde. Eğer lütfedip önergemiz lehine oy verir
seniz çolk memnum olurum ve bu kesime büyük hiz
met etmiş olursunuz. 

Hepinizi saygılarla sdamlarıım1. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Akkılıç. 
Sayım Aİldıkaçtı, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayım Başkam, değerli arkadaşlar; 

Anayasa Komisyonunum çaffiışımaHarı süresince 
karşılaştığı en ıbüyük güçlükler, tarım sorunu, orman
larım korunması ve arman köylüsünün korunması idi* 
Anayasa Komisyonu üzerime 'bu konuda kaç arka
daşım başvurduğunu, Komisyonun ne gibi baskılara 
manız kaldığımı anlatarak vaktimizi alimak istemem. 
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«Simidi düzenlenen «Tarım ve tarımla uğraşanla
rın korunması» maddesine karşı verilen önergede 
Anayasa Komisyonumuz tarafsız kalmaktadır. Yüce 
Meclis kararını versin biz onu maddeye geçirece
ğiz; çünkü başka türlü çözüm yolunu göremiyoruz 
efendimi 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
iDeğerli üyeler; 
iSayın Anayasa Komisyonu bu önergenin kabu-

flıüruü. Genel Kurulun takdirlerine bırakıyorlar. 
Önergeyi 'açık oyunuza sunuyorum. 
Değerli üyeler; 
45 inci maddeyle ilgili Sayın Fırat'ın önergesini 

açık oyunuza sunmuştum., Oy kullanmayan sayın 
üye var mı?... Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli üyeler; 
47 ndi maddeyi okutuyorum^ 
E. Ramuiaşıtırma. 
MADDE 47. — Devlet ve kamu tüzelkişileri; ka

mu yararının gerektirdiği ve yapılmadığı takdirde ka
mu yararının ağır şekilde zarar göreceği hallerde, 
karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kıs
mını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamu
laştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kur
maya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedelinin hakkaniyet ve adalet 
esaslarına göre hesaplanma tarz ve usulleri kanunla 
belirlenir.! Kanun kamulaştırma bedelinin tespitin
de vergi beyanım, kamulaştırma tarihindeki resmî 
makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz 
maların birlim fiyatlarını ve yapı mualiyet hesapla
rını ve 'diğer objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel 
ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl 
vergilendirileceği kanunla gösterilir. 

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak öde
nir. 

Ancak tarım reformunun uygulanması, büyük 
enerji ve sulama projeleri 'ile iskân projelerinin ger-
çeMeştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyı
ların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan 
toprakların bedeMeriniın ödenme şekli kanunla gös
terilir, Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu 
hallerde, tafcsitlendürme süresi beş yılı aşamaz; bu 
takdirde taksitler eşit olarak ödettir ve peşin öden
meyen 'kısım Devlet borçlan için öngörülen en yük
sek faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olan
larının bedeli, herhalde peşin ödenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
önerge yoktur^ 

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

Değerli üyeler; 
Bir önerge var. Bu, yeni bir madde ilavesiyle il

gili önerge; Sayın öneyMn. Bu önerge ile ilgili bir 
tereddütüm var. Evvela bu tereddütün hem Genel 
Kurulca, hem Başkanlıkça izalesi gerekiyor. Şöyle 
ki: 

©irindi görüşmede yeni maddeler teklif ediliyor
du ve bunlardan Genel Kurulca kabul .edilenler Ana
yasa metni araşma giriyordu, bilahara düzenleme 
sırasında madde numarası verilmek üzere. Şimdi, 
Anayasa Tasarısı o yeni maddelerle birlikte, düzen
lenen maddelerle birlikte Genel Kurulunuza gelmiş
tir, bunu (müzakere ediyoruz. Binaenaleyh, Sayın 
Anayasa Komisyonunca yeni maddeler de metnin 
arasına konulmak suretiyle Genel Kurula geldikten 
sonra, böyle yeni bir maddenin görüşülmesi ve met
ne konması mümkün olabilecek imidir? Bu konuda 
hem eski çok geniş parlamento tecrübesi bulunan 
sayın üyelerden, hem Anayasa Komisyonundan bir 
görüş alacağım ve ona göre bu önerge üzerinde du
racağız., 

Yalnız önergeniin mahiyeti nedir onun hakkında 
da bir kelimeyle açıklatma yapayım; «Sanayiin geliş
tirilmesi...» Sayın öney ve arkadaşlarının verdiği 
önerge sanayiin geliştirilmesiyle ilgili bir maddedir. 

Lütfen Başkanlığı ve Genel Kurulu tenvir etmek 
üzere hangi üye, isiım zikretmeden, eskiden bu ko
nularda derin tecrübeleri 'bulunan üyelerden bilgi 
rica ediyorum?... Hangi üye bu konuda bilgi suna
caktır?... Sayın Bilge zatıâlinliz, Sayın Öztürk za-
tiâliniz?..j Buyurun efendim^ 

Konu önemli bir konudur. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
İkinci görüşmenin anlamı, birinci görüşmede göz

den kaçan, özelikle komisyonun tertip düzenine yeni 
bir veçhe vermesini 'temin ede'n bir görüşme biçimi
dir. Birinci görüşmede reddedilen maddelerle kabul 
edilen maddeler üzerinde önerge verilebileceği; ama 
'ikinci bir görüşmeye fırsat olmayan ek madde yeni
den teklif edilebileceği usulüne hiç rastlamadım 
mantığa da uygun gelmemektedir. 

Arz ederimi. 
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- BAŞKAN» — Teşekkür ederim.; 
•'-'••• , Sayın Akiıkaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
• ALDIKAÇTI *— Efıeodlkn, Sayın öztürk'ün görü-

ışüınıe katılıyoruz efendimi. 
' •' ' BAŞKAN'-^ Sayın'Öney,tabiî önerge sahibi 

olarak dizil" ide foem BaşkaMık,' hem; dıe Genel Kurul 
dıMemek ister, buyurun efendim, 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Balkan, sayın üyeler; 
Vermiş dlduğum önerge aslımda bugün yeni orta

ya çıkmış ıbir konu değildir. Birinci görüşmeler sıra
sında önerdiğim, Yüce Kumlunuzun dikkate laılin-
masımı. kabul ettiği ve fakat Komisyonun: uymadığı 
bir önergedir. 

Şimdi. ben bu konuda fazla ısrarlı davramımak is-' 
temıiyarum Sayın Başkan, 'Meçisin yönetiminde 
talkdlir sizindir. Böyle bir önergedir; birimci görüş
mede Meclisimizin. Yüce Kurulu dikkate alınmasını 

, Ikabul ettiği halde, Komisyonumuz dikkate almadı-
; ğı 'içlim bir Ikere daha getirmek istedin?; falkait fazıla ıs-

. . fliarlı davranmıyorum, Anayasa Komisyonu • ımuhte-
mnelen yine ka/tıtaayaoalktır. Onun liç'in takdir siizün-
dir.efendim; arzu ederseniz okutunuz, kısa bir açık-
lamıa yapayım ve hemen oylamaya geçilebilir yahut 
kaalle allmayabillirslimiz de... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir şey 
••>-. •""• üliave etmek işitiyorum. 

'•"•' s BAŞKAN •-* Buyurunuz Sayın öztürki. 
i KÂZIM ÖZTÜRK —,• Sayın Başkanımı, birinci 
1 görüşmede vörlMüp reddedMen önergeler tekrarianalbi-

•<•< • • >' dâir.» Deminki arzımı tamamlamak: üzere sunmuş ola
yım. 

• Saygiarımla. 
'ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ADDIKAÇTI— Sayın Başlkamm müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN-^.Buyurun efenıdlim. 
.ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇn — Sayın Başkanım," İkemdlisine özel 
) bir•;"• saygı Jbestaiığimiz ı 'değerfr arkadaşıımız Tülay 

;. •-. öney'ira: açıMaırnıasımıda bir .ııfafc! noktayı düzeltmek 
istiyorum,ı 

' önergesi, dikkate alınmak üzere Komisyona ve» 
rfltaişti; Dikkate 'alınmak'• üzere verilen önergeleri 

1 • Komıisyon muhafldkak maddeye -ı koymak zorunda 
Aîdeğüdtoa Ancak, biz^ibıma,r; amladığımız ölçüde: koy-* 

duk ve özettikle «sanaıytüin̂ ^̂  yurt jdüzeyinde dengeli ve 
uyumlu biçimde hızla gelişmesi»- diyerek «ıPlaniama» 

madıddsiaıde, 181 (inci maddede bumu', dile getirmeye 
çalıştık; fak'at kendileri bundan • -memnun olmayabi-
ffiirier, yeteritt. ıbuimayabükkry bu onların hakkıdır. 
Falkait evvela muhakkak ki,-her dikkate alınan öner
geyi bizim ide ; değeriendlkımeırnliz, i maddeye koyma
mız gerekımıezdi; fakat kaldı İki ;biz, maddeye bunu 
aildığımıiff şekilde MT. cümle. üş:'koyduk; (Bir kısmı-

. m elbette maddeye" koyduk) 'ama kendisi yeterli gör
müyor ve bu madde de bu şekilde oylandı ve üze
rinde ufak ıbir tashihıat yaptık ve getirdik efendim. 

Onun için arkadaşımızın biraz müsamahalı dav-
ranımasıını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Aldıfcaçtı. 
Değerli üyeler, Başkanlık; bu konunun sorumlu* 

luğunu Genel Kurula paylaşmak iüstiyor. O itibarla 
Sayın Öney'im önergesinin ı(Yani, yenii bir madde ila
ve edilmesi hakkındaki önergesinin):. işleme konma
sı veya reddi konusunu aylarımıza sunacağım ve ka
rarı Genel Kuruldan alacağım. 

TURGUT YEGEMAĞA ~ Sayın Başkanım, Sa
yın öney'İn önergesinin görüşüimıesir hususunu reye 
vazedebil'irsliniiz efendim.; 

BAŞKAN •'— Öyle yapacağım Sayın Yeğenağa. 
Sayın Yeğenağa, benim ifademi: daha ağır keliıme-

ılerfıe, <<Vazedebilirsimıiz>^şe^^ ken
disine ıteşelkkür ederim. 

önergenin işlemeı konmasöiın kabul ya da reddi
ni oylannıza sunuyorum1. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usulü tat
bik ettiğimize göre", bir yanlışlığa girmemek içlin ıbir 
şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
KÂZIM ÖZTÜRK'— Sayın öney, birinci müza

kerede önergesiimi verdiğine göre, bü müzakerede de 
tekrar edebilir. Kabul veya ademî kabulü, düğer öner
gelere tatbik edilen usule tabidir efendim. Şu an
daki oylama, zannediyorum 'bir usul hatasıdır. 

BAŞKAN T - Hayjr, :hiçibir uısulî hata olmuyor; 
şöyle kil: 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının açıklama
sını' hep birlkteJidiıMedikiCiBu. maddede An'ayasaya 
konmak tistemilenMhüsuslaa, Sair: madde1içinde «Man
iama» ımaıdıdesiınde (öyle Jişaret buyurdunuz) yer al
mıştır. O'iitibaria jesasen' 'baştan itiıbaıcen şu konuda 

•tereddüt ettiğim icara Genel Kurula arz ettim; ikin
di görüşmede, yenir birmadde teMif̂  edilip edileme-
:yeceği konusu, prensip kararı bu. 

Bu-önergeyi bir tarafa- bıraikııyorum. Yeni bir 
maddenin [ikinci göcüşımede^Aınayaısıa metni İçerisine 

590 — 



Danışma Meclisi B : 154 21 . 9 . 1982 O : 3 

gifip giremeyeceği hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,^ Kabul etmeyenler... Kabul edilme-
mlişıtir. 

Bu iıtibarîa önergeyi işleme koymuyorum. 
Değerli üyeler, 45 inci mıadde ille ilgili Sayın Fı

rat ve arikadaşlannın açık oyunuza sunduğum öner
gesine 129 sayın üye oy kulknımış; 5 çekimser, 65 
ıret, 59 kabul oyu verilmiştir. Önerge kaibul edikne-
mıiştüır,: 

45 li'rudi mıaddeyii oylaonıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

•Sayın Akkılıç'ın, açılk oyunuza söndüğüm öner
gesi üzeninde oy kutlanmayan sayın üye var mı?... 
Yoktur, 

Oylama işlemi bitımüştiır. 
48 liındi maddeyi okutuyorum. 
ıF. Devletleştirme 
MADDE 48. — Kamu 'hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler, fcaımu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, 'ray*iç 'bedel, kesintisiz, nakden ve peşlin olarak 
ödenm'elk şartıyla devletieştkileblir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açılk rızası ol-
mıadılkça, Ikısmen yapıiaım'az. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik öner
gesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. • 
«F. Devletleştirme 
MADDE 48. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, bedeli kanunda gösterildiği şekilde tespit edi
lip, nakten ödenmek şartıyla Devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açık rızası ol
madıkça, kısmen yapılamaz.» 

İmren AYKUT İbrahim ŞENOCAK 
Eşref AKINCI Adnan OREL 
Ali DİKMEN Nermin ÖZTUŞ 

Bahtiyar UZUNOĞLU Hayri SEÇKİN 
Ahmet SARP Dündar SOYER 

Paşa SARIOĞLU A. Fehmi KUZUOĞLU 
Turgut KUNTER Kamer GENÇ 
Evliya PARLAK Ayhan FIRAT 

Fikri DEVRİMSEL Orhan CİVELEK 
BAŞKAN — Sayın Aykut açıklama yapacak mı

sınız? 
İMREN AYKUT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

48 inci maddede düzenlenen «Devletleştirme» de, 
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde üç ilke kabul 
edilmiştir. Birincisi, rayiç bedel; ikincisi, kesintisıiz 
nakten ödeme; üçüncüsü de, peşin ödemedir. 

Bu üç ilke, Devletleştirmeyi tamamen imkânsız 
kılmaktadır. İmkânsızın Anayasada düzenlenmesi ise, 
'bana göre oldukça anlamsızdır. 

Bu bakımdan, Devletleştirmeyi kamu yararının 
zorunlu kıldığı hallerde imkân dahilinde kılabilmek 
için ilkelerde bir değişiklik yaptık önergemizde. Buna 
göre, bedelin kanunda gösterildiği, şekilde bdirienme-
sini; ancak ödemenin yine nakten olmasını önerge
mizde düzenlemiş bulunuyoruz. 

Bazı örnekler vermek gerekirse; örneğin Fransa'da 
devletleştirmede, tasfiye değeni üzerüıradan taikdir edi
lecek bedel esası kabul edilmiş, 50 yıl vade esası ka
bul edilmiş ve % 3 faMi tahville ödeme esası kabul 
edilmiştir. 

Biz önergemizde «Tahville ödeme» esasını getir
medik, Devletleştirme konusunda daha kolaylaştırıcı 
bir hüküm olarak «Nakten ödeme»'yi önergemizde 
düzenledik. Ancak, vade ve değerin kanunda göste
rilen şekilde tespit edileceğini getirdik. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum, bu

yurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın imren Aykut ve arkadaşlarının, «Devletleş

tirme»'ye ilişkin önergelerinde getirdikleri değişik
likler, bizim düzenlediğimiz madde ile çelişmektedir; 
hatta espri bakımından ondan tamamen farklıdır. 

Evvela belirttiği gibi, rayiç bedel üzerinden de
ğerlendirmeyi kaldırmış, sonra kesintisiz ve peşin ola
rak Devletleştirilen müessesenin 'bedelini vermeyi bir 
kanuna, daha doğrusu kanun koyucunun iradesine 
bırakmıştır. 

Şimdi, örnek olarak verdiği Fransa'daki tasfiye 
halindeki fabrikalar sorununa gelince; öyle sanıyo
rum ki, edindiği 'bilgide eksiklik vardır. Gerçi, Fran
sa'da bu şekilde tasfiyeler yapılmıştır; ama fabrikalar 
ömürlerini tüketmiş, çalışma gücünü yitirmiş ve iflas 
halinde olan fabrikalardır. Devlet, bunları devletleş-
tirirken, tabiîdir ki o günkü değerleri, o rayiç bedel
leri diyelim; aslında ticarî bedelleri ve hurda halin
deki değerleri üzerinden almış, işçilerin paralarını 
ödemiş, borçlarını ödemiş ve ondan sonra da kendi
si yeniden fabrikaları yenileyip çalıştırmaya koymak 
yoluna girmiştir. 
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Mesele, birbirinden tamamen farklıdır. Eğer mem- } 
leketimizde bir devletleştirme yapılacak olursa, bu da- | 
ha ziyade genç sanayiinin kuruluşları üzerinde yapı- * 
lacaktır ve hükmümüz de 'bu devletleştirmeye karşı 
değildir. Türkiye'de devletleştirme mümkün olabilir; 
fakat hisse sahiplerinin alacaklarını, haklarını tam 
ödemek şartıyla. lEğer hisse sahiplerinin paylan tam 
olarak rayiç bedel üzerinden verilmezse (ki, bundan 
vergi indirimleri vesaire herşey yapılır; çünkü aksi
yonlar satın alınacaktır, hisse senetleri devredilecek
tir alınıp) bu takdirde, sadece varlığını bir endüstriye 
yahut bir endüstrinin branşına yatırmış olan kişi bir
denbire ortada kalır, çok müşkül mevkide olur. 

Devletleştirmenin, yani endüstrinin ianayi dalının 
bazı kesimlerini taksitle yalhutta bu şekilde devletleş
tirmenin ancak zengin memleketlerde mümkün ola
bileceğini de ayrıca belirtmek isterim. Çünkü, genel
likle orada insanların yan gelirleri, 'başka gelirleri de 
vardır. Onun içindir ki, Türkiye'de sadece, sayın ar
kadaşımızın söylediği sistem uygun bir şekilde bir 
parlamento çoğunluğuna, iktidara bu yetkiyi vermek 
ve iktidarın dilediği gibi taksit süreleri koymasına im
kân vermek hatalı ve adalete uygun olmayan bir yol
dur. Esasen bu madde ilk konulduğu günden beri 
tartışılmadan bugüne kadar gelmişti; nihayet birden
bire ikinci müzakerede bu takrirle karşılaştık. Bundan 
dolayıdır ki, bu madde hakkında verilen önergeye, 
üzülerek katılamıyoruz. Takdir Heyetindir. 

En derin saygılarımızla. 

BAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aykut, önergenizi oylatayum mı efendim?. 
İMREN AYKUT — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeyi açık 
oylarınıza sunuyorum. 

Değerli üyeler; /46 ncı maddeyle ilgili Sayın Ak-
kılıç ve arkadaşlarının önergesini açık oylarınıza sun
muştum. Oylama sonucunu arz ediyorum: 

129 sayın üye oy kullanmış; 5 çekimser, 38 ret 
ve 86 kabul oyu ile önerge kabul edilmiştir. (Alkış
lar). 

Sayın Aldıkaçtı, madde şöyle oluyor: 
«Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında ça

lışanların korunması. 

MADDE 46. — Devlet, tarım arazileriyle çayır ve 
meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önle
mek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun ola
rak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıy
la, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç 

} ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını ko-
| laylaştırır.» 
İ Son fıkra aynen kalıyor. Tamam mı efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDI'KAÇTI — Teşekkür ederiz, tamam efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim 
Değerli üyeler; kabul ettiğiniz önerge istikame

tinde 46 ncı maddeyi, yapılan değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 46 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
IV. Çalışma ve sözleşme hürriyetleri 
A. Çalışma, sözleşme ve meslek seçme hürriyeti 
MADDE 49. — Herkes, dilediği alanda çalışma, 

sözleşme ve meslek seçme hürriyetlerine sahiptir. 
Bu hürriyetler, ancak kamu yararı amacıyla ka

nunla sınırlanabilir. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. 49 uncu madde kabul edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum: 
B. Özel teşebbüs hürriyeti 
MADDE 50. — özel teşebbüsler kurmak ser

besttir. 
Kanun, ancak kamu yararı, millî iktisadın gerek

leri ve sosyal amaçlarla özel teşebbüs hürriyetine sı
nır getirebilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. 50 inci madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
V. Çalışma ile ilgili hükümler 
A. Çalışma hakkı ve ödevi 
MADDE 51. — Çalışmak, herkesin hakkı ve öde

vidir. 
Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde menfaatler den

gesini ve çalışma barışını korur. 
Devlet, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek 

ve işsizliği önlemeye elverişli iktisadî bir ortam ya
ratmak için gerekli tedbirleri alır. 

BAŞKAN -^ Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum: 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 51 inci maddesinin aşağıda-

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«A. Çalışma Hakkı ve Ödevi 
MADDE 51. — Çalışma, herkesia hakkı ve öde

vidir. 
Devlet, çalışanların yaşam düzey ua yükseltmek 

ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesini sağ
lamak için ikdasadî, sosyal ve malî tedbirlerle çalı
şanları korur ve çalışmayı destekler. 

Devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratılması için gerekli önlemlere öncelik ta
nır.» 

İmren AYKUT İbrahim ŞENOCAK 
Nermin ÖZTUŞ Hayri SEÇKİN 
Paşa SARIıOĞLU Dündar SOYER 

A. Fehmi KUZUOGLU Kamer GENÇ 
Cahit TUTUM Muhsin Zekâi BAYER 
Ayhan FIRAT Fikri DEVRİMSEL 
Ali DİKMEN Ahmet SARP 

A. Asım İĞNECİLER Evliya PARLAK 
Orhan BAYSAL Orhan CİVELEK 

BAŞKAN — Sayın Aykut, açıklama yapacak mı
sınız?.. 

İMREN AYKUT — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BALKAN — Buyurun efendim. 

İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Biz, önergemizde, sadece mevcut 52 nci maddenin 
ikinci fıkrasında bir yeni düzenleme getirdik; birin
ci fıkra ve üçüncü fıkrayı aynen muhafaza ettik. 
İkinci fıkradaki düzenlemede amacımız, devletin, ça
lışanları koruması, çalışanları himaye etmesini ger
çekleştirmek içindi. Bu, 1961 Anayasasında da zaten 
böyleydi. Ancak, bu yeni düzenlemede devletin, ça
lışanları koruma garantisi kaldırılmış olduğu için, bu 
garantinin tekrar getirilmesi amacıyla bu düzenleme
yi yaptık. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biz, arkadaşımızın 
uygun bulmayarak çıkarttığı ikinci fıkrada, «Herşey-
den önce işçi-işveren ilişkilerinde menfaatler denge
sini ve çalışma barışını korur.» diyerek devlete bu 
görevi verirken, 'bir huzur düzeni yaratılması ve her

kesin hakkını elde etmesini temin etmeye çalıştık. Ar
kadaşımız bu fıkrayı çıkartarak, yerine «Devlet, ça
lışanların yaşam düzeyini yükseltmek ve çalışma ha
yatının kararlılık içinde gelişmesini sağlamak için 
iktisadî, sosyal ve malî tedbirlerle çalışanları korur 
ve çalışmayı destekler.» demektedir. Bu husus, Ana
yasanın Başlangıcındaki «'Sosyal devlet» kavramında 
ve ayrıca «Sosyal güvenlik» kavramında bulunmak
tadır ve Anayasamızın temelini teşkil etmektedir, te
mel ilkelerini teşkil etmektedir. Anayasa düzeninde 
biz, çalışan insanların insanca yaşamlarını sağlayabil* 
mek için, insan haysiyetine uygun bir şekilde yaşaya
bilmesi için gerekli hükümleri getirdik. Onun için 
burada, işveren ve işçiler arasında huzuru sağlaya
cak bir maddeyi çıkartıp, yerine bu maddenin kon
masını uygun görmüyoruz. 

Bundan dolayıdır ki, arkadaşımızın önergesine 
katılamıyoruz ve maddemizin olduğu gibi oylanma
sını Yüce Kuruldan rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Sayın Aykut, önergenizi oylatayım mı efendim? 
İMREN AYKUT — Evet. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeyi açık 
oylarınıza sunuyorum: 

Sayın Aykut ve arkadaşlarının 48 inci maddeyle 
ilgili önergelerini açık oyunuza sunmuştum. Oy kul
lanmayan sayın üye var mı?.. Yoktur. Oylama işle
mi bitmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
MADDE 52. — Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gü

cüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 

Küçükler ve kadınlar, çalışma şartları bakımın
dan özel olarak korunurlar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Tatiller, yıllık izin hakları ve şartları kanunla 

düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki önerge var. 
Önergeleri okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısında «Dinlenme hakkını» düzen

leyen 52 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesi için saygı ile arz ederiz. 

«Dinlenme hakkı 
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Madde 52. — Her çalışan dinlenme hakkına sa
hiptir. Kanun, ücretli hafta ve bayram tatili ve ücret
li yıllık izin hakkının kapsamını tespit eder ve düzen
ler.» 

imren AYKUT 
A. Fehmi KUZÖOĞLU 

Eşref AKINCI 
Ayhan FIRAT 

Paşa SARIOĞLU 
Ahmet SARP 

' M. Fevzi UYGUNER 
Atalay PEKÖZ 

Recai BATU/RALP 
Ali DİKMEN 

Hayati GÜRTAN 
Cahit TUTOM 

Turgut KUNTER 
İsa VARDAL 
Adnan OREL 

Rıfat BAYAZIT 
Cevdet KARSLI 
Hayri SEÇKİN 
B. Sami DAÇE 

Fikri DEVRİMSEL 
Yavuz ALTOP 

Avni MjÜFtlpıOĞLU 
Şerafettin YAR1KIN 

Bahtiyır UZUNOĞLU 
Muhsin Zekâi BAYER Mustafa ALPDJÜNDAR 

Şadan TUZCU Tülay Ö^EY 
F. Şakir ÖĞÜNÇ Vahap GÜVfENÇ 

ibrahim ŞENOCAK Nermin Ö^TUŞ 
Evliya PARLAK Mehmet PARMAK 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığın^ 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilen «B. Çalışma 

şartları ve dinlenme hakkı» başlıklı 53 üncü madde
nin son fıkrası, «Tatiller, yıllık izin hakları ve şartla
rı kanunla düzenlenir.» deyimi sanki, bu Anayasa bu 
şekliyle kabul edildiği takdirde 30 yıllık uygulama 
durdurularak işçiler bundan sonra ancak, ücretsiz ta
til yapaçaklarmış anlamı ve endişesi çıkmaktadır. 

Bu yanlış anlamları önlemek için, anılan fıkranın 
başına, 1961 Anayasa maddesinde olduğu gibi, «Üc
retli» kelimesi konulması hususunu saygıyla arz ede
riz. 
Mustafa ALPDÜNDAR Mehmet AYDAR 

S. Feridun GÜRAY Fikri DEVRİMSEL 
Evliya PARLAK Nermin ÖZTU1S 

Bahtiyar UZUNOĞLU Şerafettin YARKIN 
Isa VARDAL Mahir CANOVA 

F. Şakir ÖĞÜNÇ Özer GÜRBÜZ 
Hayati GÜRTAN Remzi BANAZ 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Aykut, açıklama yapacak mı
sınız? 

İMREN AYKUT — iki önerge aynıdır. Sayın Alp-
dündar'ın önergesine biz katılıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı, benzer önergeler. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

» ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAf 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biz Sayın Alpdündar 
in önergesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Çok teşekkür ede 

rirn efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aykut, siz Sayın Alpdündar'ır 

önergesine katılıyorsunuz... 
İMREN AYKUT — Ona katılıyoruz; aynıdıı 

efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Alpdündar ve 

arkadaşlarının önergesine Anayasa Komisyonu ka
tılmaktadır. 

Müsaade ederseniz Sayın Alpdündar'a bir hususi 
sorduktan sonra oylamaya devam edelim. 

Sayın Alpdündar, ilave edilen «Ücretli», öyle mi 
dir efendim? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, birin
ci tur görüşmemde «Ve çalışma şartlan ve dinlenme 
hakkı» karşısında 53 üncü maddenin son fıkrasında 
«Tatiller»den önce «Ücretli» kelimesi. Konacak. 

BAŞKAN — O kadar değil mi efendim? 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Evet efendim, 

1961 Anayasasında olduğu gibi. «Ücretli» kelimesini 
ilave ettiğimiz zaman cümle tamamlanıyor. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, «Üc
retli tatiller ve ücretli yıllık izin hakları» diye heı 
ikisinde de zannederim kullanmak lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAr7 

ALDIKAÇTI — Biz önergeye katıldık. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — «Ücretli tatiller, 

yıllık izin hakları ve şartlan kanunla düzenlenir. 
şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bunu bir redaksi
yon teklifi olarak kalbul ediyoruz. Siz katıldınız.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAÎ 
ALDIKAÇTI—Evet. 

«Ücretli tatiller, yıllık izin hakları ve şartları ka
nunla düzenlenir.» Buna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu değişikliği evvela oylarınıza sunuyorum. Mad

denin son fıkrasına «Ücretli» kelimesinin ilavesini ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Bu 
değişiklikle 52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 52 nci madde ka
bul edilmiştir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz, oylanmaya oylandı; bir itirazım yok, yal
nız önergenin açık oylamaya sunulması gerekirdi. 
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"Hinkü, Komisyonun katılması geçerli değil. Şu ba
bından; daha evvel de katıldı ve reddedildi. Genel 
urulca. Ama oylandı, 'başka. Yani, bunu redaksiyon 

alarak kabul etmek mümkün değil Sayın Başkan; ama 
jylandı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. Da
la evvel gene bir-iki kelimenin çıkarılması, bir ke-
imenin ilavesi şeklinde 'bir uygulama yaptık. 

Değerli üyeler, 48 inci maddeyle ilgili Sayın Ay-
:ut ve arkadaşlarının önergesini açık oyunuza sun
muştum Oylamaya 123 sayın üye katılmış; 2 çekim-
er, 76 ret, 45 kabul oyuyla önerge kabul edilmemiş-
;ir. 

48 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. 48 inci madde kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

T. FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, oy
ama burada başladı ve oy toplandı. Lütfen onların 
iptalini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. Onlar kutulardan boşaltılsın. 
Sayın üyelere onları iade ederiz, ileride kullanılmak 
üzere. 

Değerli üyeler, 51 inci maddeyle ilgili Sayın Ay-
.ut'un önergesini yine açık oyunuza sunmuştum. Bu 

*5nerge üzerinde oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Dylama işlemi bitmiştir. 

Değerli üyeler, küçük bir dinlenme vermeden ev
vel, Sayın (Kırcalı ve arkadaşlarının bir önergeleri var; 
bugünkü çalışmalarımızla ilgili. Önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
2. nci görüşmelerin yeterince süratli gittiği görül

mektedir. Pek çok değişik ve çok önemli konuların 
ardarda düşünülüp oylanma ve bir sonuca bağlanma
sı gerekmekte, bu da büyük yorgunluk yaratmakta 
ve dikkati dağıtmaktadır. 

Bu nedenle, daha sağlıklı kararlara varabilmek 
ve Anayasada istenen sonuca ulaşmak için bu ak
şam müzakere yapılmamasını öneririz. 

Saygılarımızla. 

Süleyman Sırrı KIRCALI Cevdet KARSLI 
Hilmi SABUNCU Recai BATURALP 
Talât SARAÇOĞLU Muzaffer SAĞIŞMAN 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz oylarınıza suna
cağım, oylarınızla belirteceksiniz. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım?... («Komisyonun 
görüşü alınsın» sesleri). 

BAŞKAN — Peki, saymıyorum, bir dakika mü
saade edin. Bu konuda Anayasa Komisyonunun gö
rüşünü alalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 'biliyorsunuz ki önergeler var; biz öğle tatilinden 
yararlanarak Önergelerin bir kısmını daha inceleye
bildik; fakat daha henüz yarısına geldik. 

Ondan dolayıdır ki, bu akşam tatil edin, biz yu
karıda önergelerle meseleleri halledelim ve yarın da 
akşama kadar mütemadiyen çalışalım. Bu suretle ya
rın akşam bitirebiliriz, bu kanaatdeyiz. Halbuki öner
geleri bu akşam incelemezsek, yarın gün ortasında 
tekrar izin isteyeceğiz efendim. Gerçek bu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanını dinlediniz. Yarın tekrar müdet 
isteyecekler, o bakımdan önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler., önerge kabul 
edilmiştir. Bu akşam çalışamayacaktır. 

Müsaade ederseniz bu oylamanın neticesini ala
lım, ondan sonra Birleşime bir süre ara vereceğim. 

Değerli üyeler, 51 inci maddeyle ilgili Sayın Ay
kut ve arkadaşlarının önergelerini açık oylarınıza sun
muştum; 129 Sayın üye oy kullanmış, 3 çekimser, 84 
ret, 42 kabulle, önerge kabul edilmemiştir. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, redaksiyon
la ilgili bir maruzatım var? 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili bir konu mu var? 
Buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, ilk metinde 
olmayan yeni iki kelime kullanmış Komisyonumuz. 
İlk düzenlemede olmayan; daha doğrusu iki uydurma 
kelime var, Türkçe kurallarına göre yaratılmayan ke
limelerdir bunlar. Çalışanlarla ilgili, «Yaşam düzeyi». 
diyor. Oysa, bunların yerine her zaman kullandığı
mız, herkesin anlayabileceği «Hayat seviyesi» keli
melerinin kullanılmasını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bu bir redaksiyon 
meselesiydi, «Hayat seviyesi»ni kullanırız efendim. 

BAŞKAN — «Yaşam düzeyi» kelimelerini «Ha-
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yat seviyesi» kelimeleriyle değiştirme isteği Sayın 
Anayasa (Komisyonunca kabul edilmiştir. 

Bu değişikliği oylarınıza • sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 

Oturuma 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.30 

-*• »m>m<4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, EvMya PARLAK 

BAlŞIKAN — Değerli üyeler; 154 üncü Birleşimin 
4 üncü oturumunu açıyorum. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha görüşmeye başlamadık ki.. 
KAMER GENÇ — Biraz önce yapılan oylamay

la ilgili usul efendim. 

BAŞKAN — Geçti efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim, onunla ilgili usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN Konuştu Sayın Güven. Aynı şeyi tek

rar edecekseniz, tekrarında fayda yok. 
KAMER GENIÇ — Sayın Güven'in konuşması 

dışında başka bir şey konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
'Biraz önce oylama yaparken «Yaşam düzeyi» ke

limeleri «Hayat seviyesi» diye redaksiyon hatası ola
rak düzeltildi. Bunun, bir defa redaksiyon olmadığı
nı belirtmek istiyorum. 

İkincisi; 1945 yılında 4695 sayılı Kanunla Teşki
lâtı iEsasiye Kanunu Türkçeye çevrildi. Şimdi o Türk-
çeye çevrilen Teşkilâtı Esasiye Kanununun tersini al
mak suretiyle Sayın Komisyonumuz bu Anayasayı 
yazarsa, o zaman hiçbir redaksiyon hatası olmaz. 

Arz ederim. 

BAŞfKAN — Genel Kurul karar verdikten sonra, 
tek tek değerli üyelerin gayet tabiî görüşlerine itibar 
etmek mümkün olamadığını arz ederim. 

Değerli üyeler; 53 üncü maddeyi okutuyorum: 

C. Sendika kurma hakkı 
MAODE 53. — İşçiler ve işverenler, üyelerinin 

çalışma ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal hak ve men
faatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin 
almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkı
na sahiptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ser
besttir. 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, 
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

İşçiler ve işverenler aynı zamanda ıbirden fazla 
sendikaya üye olamazlar. 

Sendikaların ve üst kuruluşlarının tüzükleri,' yö
netim ve işleyişleri demokrasi esaslarına aykırı ola
maz. 

BAIŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. 53 üncü madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
D. Sendikal faaliyet 
MADDE 54. — Sendikalar, onüçüncü maddede 

sayılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket ede
meyecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler, siyasî faa
liyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göre
mez ve onlara destek olamazlar; dernekler, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla 
bu amaçlarla ortak hareket edemezler. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi ile gelir ve gi
derleri kanunla düzenlenir. Üye, aidalmı sendikaya 
doğrudan öder. 
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Sendikal faaliyette bulunma işyerinde çalışmama
yı haklı göstermez. 

Sendikalar, gelirlerini meslekî amaçları dışında 
kullanamazlar; tüzüklerinde tespit edilecek grev ve 
lokavt fonlarını millî bankalarda muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki değişiklik 
önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

son cümlesi olan «Üye, aidatını sendikaya doğrudan 
öder.» ifadesinin metinden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ayhan FIRAT Remzi BANAZ 

Hayati GÜRTAN Güngör ÇAKMAKÇI 
Cahit TUTUM Fikri DEVRÎMSEL 
Şarefettin YARKIN Zeki ÇAKMAKÇI 
Özer GÜRBÜZ Halil ibrahim KARAL 

Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilmiş «Sendikal 

faaliyet» başlıklı 54 üncü maddenin ikinci fıkrası so
nundaki «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder.» 
hükmünün memleketimizde fiilen uygulama olanağı 
ve geleneği yoktur. 

Madde; bu şekliyle kabul edildiği takdirde sendi
kalar ve üst kuruluşları teker teker malî müzayaka 
nedeniyle kapanacak ve bu kuruluşlarda çalışan bin
lerce memur, işçi ve teknisyen de işsiz kalacaktır. 

Gerçekten bu madde ile sendikaların disipline 
edilmesi yanında varlıklarının da sürdürülmesi amaç
lanıyorsa yukarıdaki ifade yerine 54 üncü maddenin 
ikinci fıkrasına, 

«Üyeler, sendika aidatlarını tüzük ve toplu iş söz
leşmeleri hükümlerine göre öderler.» cümlesinin ya
zılması hususunu saygı ile arz ederiz. 

Özer GÜRBÜZ Hayati GÜRTAN 
Feridun GÜRAY Remzi BANAZ 

Mehmet AYDAR Fikri DEVRİMSEL 
Cahit TUTUM Nermin ÖZTUŞ 

Evliya PARLAK Bahtiyar UZUNOĞLU 
tsa VARDAL Abdülhaki CEBECİ 

Mahir CANOVA 

BAŞKAN — Sayın Fırat, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

önergemiz, 54 üncü maddeyle ilgili olup «[Üye, ai
datını sendikaya doğrudan öder.» cümlesinin çıka
rılmasıyla ilgilidir. 

Önce şunu arz etmek istiyorum. Bu ifade ne ge
tirmiştir, ne götürmüştür, kime ne faydası vardır; 
onu önce tespit etmek gerekir. Şöyle ki: 

Bu ifade, sanayiciye bir kazanç sağlamamaktadır. 
Bunu tekrar açıkça beyan ediyorum. Sanayici üye
nin sendika aidatını da aybaşında kasasında bulun
durmak mecburiyetini getirmektedir. 

İşçiye ne kazandırmıştır?., işçi, ancak bu aidatını 
aldıktan sonra herhangi bir sendikaya girmeyecekse, 
o aidat bütçesine bir katkı olacaktır. Yani, demokra
tik ortamda işçiyi sendikadan ayırmış olacaktır. Eğer 
oyunu kurallarına göre oynayacaksak, demokratik 
bir ülkede işçilerin de kendi hak ve menfaatlerini ko-
rüyan bir sendikaya ihtiyaçları olduğunu öncelikle 
kabul etmek gerekir. 

Şunu da arz etmek istiyorum: Biz, devlet memur
ları olarak daha önceki tarihler itibariyle, eğer ücreti
mizi bize brüt olarak verselerdi, bunu vicdanıma so
ruyorum; acaba Emekli Sandığı aidatını yatırır mıy
dım, ne zaman yatırırdım?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu madde görüşülürken Sayın Komisyon Sözcü

sü, bilhassa üretim artışından bahsetmiştir. Ben de, 
ülkede üretim artışının hakikaten ülkeyi refaha gö
türecek en çıkar yol olduğu kanısındayım. 

Şimdi, maddenin tatbikatına bakalım. İşçi, eğer 
sendikasına bu parayı yatıracaksa, işyerinden izin al
mak durumundadır. Diyelim ki, işçi işyerinden izin 
almadı, yatıracak zamanı da yok; (Ki, yoktur haki
katen, sabah 8'de başlar 6'da çıkar) o halde sendika
lar işyerlerine «Tahsildar» namı altında eleman gön
dereceklerdir. Benim daha önce çalıştığım yerde böy
le bir eleman gelseydi, işçilere ayırdığımız bir oda 
vardı, orada yarım saat ayda bir kere, ancak ve an
cak görüşmelerine müsaade ederdim; çünkü fabrika 
faal halde iken, işçilerin toplu olarak bir yerde bi
rikmeleri zaten fabrikanın imalatını aksatır, üretimi 
düşürür. Arkadaşlar, bir. an için onu da kabul ede
lim. Türkiye'de bugün 2,3 milyon işçi vardır. Bu iş
çiler sendikaya kayıt olabilir. Diyelim ki, bu 2,3'ün 
1,5 milyonu sendikaya kayıt olsun; bir an için kabul 
edelim. 1,5 milyon işçinin sendikaya teyit olduğunu 
kabul ettiğimiz takdirde bunların sendika aidatları
nı toplamak için gelen görevli ile birlikte her işçi ge
lecek, parasını yatıracak, makbuzunu alacak, işine gi
decek. En iyi şartlarla bunu 3 dakika 20 saniye kabul 
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edelim. 1,5 milyon işçi 5 milyon dakika eder. Bir se
nede 112 ay var, 60 milyon dakika eder; 60 milyon da
kikanız 1 milyon saat eder. 8 saat bir iş günüdür; 125 
bin iş günü kaybettiriyorsunuz. Arkadaşlarım, 1'25 bin 
iş günü. 

Türkiye'de bir işyeri, senede vasati 200 gün ça
lışır. Bunun anlamı, 100 işçi çalıştıran 6 fabrikanın 
bir sene boyunca devamlı grevde olması anlamına ge
lir; veya bugün koyduğumuz bir maddeye göre, grev 
süresini iki ay kabul edersek, 100 işçi çalıştıran 40 
fabrikanın* 2 ay süre ile grevi anlamına gelir. Buyu
run üretim kaybını.... 

Muhterem arkadaşlarım, kime ne sağlamıştır? 
Takdir Yüce Kurulunuzundur. Hepinizin, bu 

konuyu ehemmiyetine göre düşünerek oy vereceği 
kanısındayım. 

(Hepinizi saygılarla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Akyol, Komisyon olarak açıklamanızı bek

liyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL -— Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Ayhan Fırat arkadaşımızı bir mühendis olarak 

dinledim; ama, yaptığı hesabın mekân itibarıyla ve 
zaman itibariyla yerini iyi ayarlayamamıştır. Binaena
leyh, şu 1,5 milyon işçi için kaybettirdiği 60 milyon 
iş saati bu mesele ile bağlantılı bir mesele değildir. 

Ben, bir mühendis arkadaşımdan bu meseleye iliş
kin müspet hesaba dayanan, somut bir gerekçe bekli
yordum doğrusu. Zannediyorum Heyetiniz de merak 
ediyordur; Tasarının açıklandığı günden itibaren tüm 
kamuoyunun merak ettiği husus, Heyetinizin merak etti
ği husus, herkesin böyle bir düzenleme karşısında merak 
ettiği husus şu noktada toplanmaktadır: Check Off 
ile toplanan, yani işverenlerin topladığı para ve on
lar eliyle toplanması bir zorunluluktur. Çünkü, an
cak bu şartla toplanan para, diyelim ki ayda, yılda, 
herhangi bir rzaman biriminde 100 milyon liradır ve 
bu 100 milyon liranın % 95'e yaklaşan bölümü sen
dikaların yaşaması için zorunlu giderler olarak har
canmıştır; işçilere harcanmıştır ve grev yapan işçiler 
kesinlikle grev fonlarından muntazam olarak grev sı
rasında para almışlardır. Bu somut, bu açık delile 
hem kamuoyu, hem Heyetiniz zannediyorum bir 
beklenti ile bakmaktadır. 

«Check Off ile para toplanmasa sendikacılık dü
şer»... Bu bir varsayım bile değildir. Sorun, toplanan 
paranın harcanma usul ve metotları konusunda do

yurucu bilgi vermektir. Bu bilgi bugüne kadar asla 
açıklanmamıştır ve hiçbir şekilde jlayı başka bir yö
ne saptırmanın yararı olmamıştır, olmaz. 

Bizim istediğimiz sadece şudur, tekrar ediyorum; 
sendikaların yaşamasıyla ilgili tedbirler vardır, des
tekler vardır Komisyonumuzun Tasarısında; oyları
nızla takarrür etmiştir; ama, biz hesabı bilinmeyen 
paranın ve işçinin sendikasından kopmasını sağlayan 
metotların Türk sendikalizmine yararı olmadığını ve 
ters teptiğini düşündük, Heyetiniz de bunu taaddütle 
oylarınızla onayladınız. 

tşçi, kendisi yatırmca hesabını soracaktır, istedi
ğimiz gerçek bir sendikal demokrasidir. Gerçekten 
işçiye hizmet eden, işçiye yönelmiş sendikacılıktır. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, süreniz doldu efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım tamamlıyorum. 

Bu nedenlerle, Check Off'u yani işverenleri tah
sildar olalrak kullanan sendikacılığı Komisyonumuz 
benimsembmiştir; bunu bugün taraftarı olarak yazı 
yazan bilim adamları da daha birkaç sene önce «Bü
rokratik sendikacılık metodu» derlerdi, bu tür metot
lara. 

Bu nedenlerle de yani, taraftarlarının da gerekçesi 
ile önergeye katılamıyoruz, reddini saygılarımızla ri
ca ediyoruz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Sayın Fırat ve arkadaşlarının 

önergesini açık oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Gürbüz, sizin önergeniz de hem bu fıkra

nın çıkarılması.. 
ÖZER GÜRBÜZ — «Çıkarılması» değil Sayın 

Başkan, bir ilave. 
BAŞKAN — Tabiî değişiktir. O bakımdan açık

lama yapabilirsiniz istiyorsanız. 
ÖZER GÜRBÜZ — Bu oylamanın sonucu belli 

olduktan sonra açıklama yapsam daha iyi olur. Çün
kü, kabul edilirse gerek kalmaz. 

BAŞKAN — Zaman kaybetmeyelim. Siz yine 
açıklamanızı yapın. 

AYHAN FIRAT — Belki oylamanın neticesine 
göre lüzum kalmayacak. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, evet bu fıkranın çık
ması ve ondan sonra diğer bir fıkra eklenmesi konu
su belki ikinci bir oylamaya ihtiyaç gösterecektir; 
çünkü, metindeki o fıkranın çıkması; «Üye aidatını 
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sendikaya doğrudan öder» cümlesi çıktıktan sonra, 
sizin teklifiniz, «'Üyeler sendika aidatını tüzük ve top
lu iş sözleşmeleri hükümlerine göre öderler» cümle
si; hem birbirine bağlı, 'hem birbirinden ayrı taraf
ları olan cümleler. 

O itibarla buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
önergemizde konuya açıklık, işlerlik getirmek is

tedik. Fıkrada belirlendiği gibi, «Üye, aidatını sen
dikaya doğrudan öder» cümlesi vardı. Bunun bir ana
yasal hüküm olmadığı kanısındayız. Bir öncesinde, 
«Sendikaların idarî ve malî denetimi ile gelir ve gi
derleri kanunla düzenlenir» deniyor. Gelir ve gi
derin yönetimini kanuna bırakıyoruz, ancak üye aida
tını ödemede anayasal hüküm getiriyoruz. Şöyle sar 
kıncalar doğabilir; 'Hiç böyle sorunu olmayan işve
ren ve işçiler, işveren ve işçi sendikaları vardır. Bu 
şekilde hiç konuları yoktur. Kendileri, işveren, eski
den olduğu gibi, üye aidatını ücretten kesiyordu. Bu
nu kesmeye devam etmeyi listese Anayasayı çiğnemiş 
olacak. Yani, pratikte büyük güçlüklerle karşı karşıya 
geleceğiz. 

Bunlara bir çözüm olarak şöyle bir düzenleme 
getirmek istedik: «Üye, aidatını doğrudan sendika
ya öder.» yerine, «Üyeler, sendika aidatlarını tüzük 
ve toplu iş sözleşme hükümlerine göre öderler.» 
açıklığını getirmek istedik. Toplusözleşmede İşveren
ler ve işçiler ve sendika, bu tip bir anlaşmaya gi
debilir. «Biz ücretle beraber ödeyelim.» diyebilirler 
veya başka bir çözüm bulabilir, İşçiler, işverene, «Biz 
ayrıca bunu yatırıp ödeyemiyoruz; yerimiz uzak, yo
lumuz yok. Bunu ücretimizden kesin» diyebilirler. 
Bu hallerde işverenin de elini kolunu bağlamış, ola
cağız. Üye aidatını hiç kesemeyeceğiz çünkü, Ana
yasal bir hüküm getirmiş oluyoruz. Anayasaya «işçi, 
aidatını doğrudan öder» diyoruz. 

Sayın Fırat bu konuya girdi. Ayrıntılı bilgi vere
rek tekrarlamak istemiyorum; ancak bir iki noktaya 
değinmek istiyorum : 

Sayın Akyol, sürekli olarak, yanlış anlamadımsa, 
sendikaların bu paraları nasıl harcadığı noktasın
dan hareket ettiler ve daha çok bunu disipline et
mek istediler. Bizce, bunu disipline etmenin yolu, 
bu kaynağı kesmeik değildir; kontrol etmek suretiyle 
disipline etmektir. Disipline edilebilecek kaynakları 
harekete getirebilmektir. Kaynağı kesip, sendikaları 
kurutmak demek değildir. Çünkü, bakınız bir iki ör
nek vermek istiyorum : İşçimin kendi aidatını ken
disinin yatırması bünyemize uymamaktadır. Biz böy

lesine yetişmedik. Yatırırlar; ancak hangi sendikalar 
yatırırlar?.. İdeolojik sendikalar yatırırlar. Eğer bu 
tip sendikaya, üye, aidatını kendisimin yatırması zo
runlu küınırsa, ideolojik sendikalar türeyecektir. On
lar güçlenecektir. Çünkü, ideolojik sendikalarda işçi 
gerçekten gider, ve üye aidatını nerede olsa getirir, 
yatırabilir. Bu, ideolojik sendikacılığı hızlandıracak
tır, endişemiz buradadır. Bünyemiz de buna uygun 
olmadığı için, kanun vazıı, sürekli olarak yaşatmasını 
istediği kuruluşların aidatını zorunlu ödeme kuralını 
getirmiştir. 

Bir örnek vermek istiyorum : Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsa
ları, Deniz Ticaret ve Sanayi Odaları gibi ku
ruluşların üye aidatlarının nasıl ödeneceğini gösteren 
bu yasada ek ve değişiklik yapmasını öneren Güven
lik Konseyimüzce 24.12.1981 tarihinde kabul edilen 
Kanunun 25 inci maddesinde şöyle bir yenilik getiril
miştir, değişiklik gelmiştir burada «Yıllık aidat, her 
yılın ıriisan ve eklim aylarında eşit iki taksitle öde
nir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücretleri ile- ön
ceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi ge
reken kayıt ücretleri ve yıllık aidat, kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu müd
detler içinde ödenmeye kayıt ücretleriyle yıllık aidat
lar geciken ilk ay için % 10, müteakip her ay için 
% 2 gecikme zammı alarak ödenir.» denmektedir ve 
bundan amaçlanan, yaşamasını istediğimiz kuruluş
ların üye aidatlarını ödemede zorunluk getirmektir. 
Buna bir ödeme biçimi getirmektir. Çünkü, biz 53 
üncü maddede kabul ettik, «İşçi ve işverenler, üye
lerin çalışma ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak, geliştirmek için önceden izin 
almaksızın sendikalar kurarlar.» dedik. Sendikanın ku
ruluşunu zorunlu bir kuruluş olarak kabul ettik. Ki, 
nitekim işçi haklarından, işçi çalışmasından sendi
kayı ayıramayız. Bunlar bütünleşmişlerdir. Bu bakım
dan, yeni bir değişiklik, işlerlik olarak getirdiğimiz 
önerimizin, önergemizin kabulünü yüksek takdirlerini
ze saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Değerli üyeler, Sayın Fırat'ın önergesi ile ilgili 

açık oylamada oy kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yoktur. 

Oylama işlemli bitmiştir. 
Sayın Akyol, Komisyon adına buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Fırat ile beraber, Sayın özer Gürbüz ar

kadaşımızın da bu düzenlemede, işverenlerin men-
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faatinin olmadığını beyan etmesini şükranla karşılı
yorum. Bir düzenleme yapılırken, burada müteaddit 
defa üzerinde konuşulduğu üzere, hiçbir menfaat 
grubunun menfaati değil, ülkenin menfaatleri dikkate 
alınır. Hele bir anayasal düzenleme, özellikle bu ge
nel, umumî menfaat, kamu menfaati ve millet men
faati karşısında değerlendirilmek lazımdır. 

«Kaynak kesilir.» sözüne, bu konunun bir müp-
tedisi de olsa, herkes şu cevabı verecektir ki, hiz
met eden 'bir sendikanın kaynağı hiç kesilmemiştir 
ve check-off sistemi kalktığı zaman sendikacılığı çök
müş, dünyada bir tek örnek yoktur. Eğer, bir sendika
cılık sadece ve yalnızca işverenlerin kestiği çeke bağlı 
ise o sendikacılık demek İki, kabuk değiştirecektir ve bu
na ihtiyacı vardır; toplumun ihtiyacı vardır. Burada şi
kâyet ettiğimiz meselelerden biri ve büyüğü, gelürin, 
servetin tabana doğru çekilememesidir. Fazla uzatma
mak için bunun sorumluluğunun hangi strüktür bo
zukluğundan geldiğine ıtemas etmiyorum. 

Arz etmek istiyorum ki, ibir meselenin üzerinde 
şiddetle, Heyetimiz ve kamuoyu adeta bir çeşit baskı 
altında tutulmak istenmektedir. «Eğer check-off sistemi 
olmazsa sendikalar ideolojik yöne saparlar.» denmek
te. 

Herkesi müsterih kılmak istiyorum ki, 'bu Ana
yasa 'ile artık, ideolojik davranma, sadece sendikalar 
için değil, herkes için, bu arada bizim de mensubu 
olduğumuz üniversiteler içinde de her türlü birimde, 
her türlü mikroorganizmada imkânsız hale getirilmek: 
istenmiştir. Onun için, bu, bir çeşit mantık baskısını 
hem Meclisimizden, hem kamuoyumuzdan uzaklaş-
tıralım. Bu, korkarım ki, yarın için iyi bir işaret ol
maz. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum : 
Anayasamızın kabul edilen bütün maddelerinde 

toir mantık izlenmiştir; 'dernekler, vakıflar, koopera
tifler, sendikalar, siyasî partiler, meslek kuruluşları 
için aynı ölçekleri kullandık, aynı disiplini uygula
dık ve bu nedenle, Sayın önerge sahibinin önergesi, 
zannediyorum check-offu mecburî kılmaktan daha 
büyük sakınca doğurur, yarın, toplusözleşme pazar
lık masalarında işçilerin öz menfaatlerini tartışma ye
rine, sendikaların malî kaynaklarını tartışır hale 
getiririz. Bu, işçiler için, özellikle işçi kesimi için fev
kalade kötü sonuçlar doğurur. Bu tartışmayı bitirmek 
zorundayız. Sendikaları doğrudan doğruya h'izmete 
çekmek zorundayız. Bunun başka çıkar yolu yoktur. 
Eğer işçi kendisi parasını öderse, hesabını sorar. Bu 
önemlidir. Bir sendikalizm anlayışı vardır dünyada. 

Böyle ezbere, parayı götür yatır, sonra sen sendikacı 
ol, işçinin bir yıl, iM yıl yanına uğrama. Böyle sen
dikacılık olmaz. Hangi hizmetler gerçekleşmiştir?.. 
Bunlar önemlidir, önemli olduğu için Anayasaya 
girmiştir. 

Biz işçiden yanayız. Bunun altını çizerek söylü
yorum. Çarpıtanlayız bazı gerçekleri. Hangi sendika, 
işçinin toplu olarak bütün menfaatlerini gözlemiş
tir?.. Toplumda işçilerin aldığı gelir payı niçin art
mamıştır?.. Bunlara, bu noktalara gözlerimizi dik
mek zorundayız. Bu meseleyi işçilerin gerçek yara
rına kurulan, işleyen sendikalarla çözeceğiz. Onlara 
destek olacağız. 

Her zaman söylediğim gibi, geleceğin sendikala
rına işçinin desteğindeki, tabanla doğrudan bağlantılı 
sendikalara hepimiz, herkes ve bu arada müsaade 
ederseniz abd-i âciz bendeniz de destek olacağız, yar
dımcı olacağız. 

Hepinizi saygı ile selamlar, önergenin reddini ta
lep ©derim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; Sayın Fırat ve arkadaşlarının açık 

oya sunulan önergenin oylama sonucunu arz edi
yorum: 

Oylamaya 127 sayın üye katılmış; 3 çekimser, 
49 kabul, 75 ret oyu ile önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Gürbüz, bu durum karşısında önergenizin 
oylanmasını yine istiyor musunuz?.. Sayın Komis
yon katılmıyor. Bir fıkra ekliyorsunuz siz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Değişik bir çözüm getiri
yorum. Anayasadaki hüküm ağır gelmiştir. Bu ba
kımdan oylanmasını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler, Sayın Gürbüz ve arkadaşlarının 

önergelerine Anayasa Komisyonu katılmıyor. 
Sayın Gürbüz ve arkadaşlarının önergesinin açık 

oylamasına başlıyoruz. 

Değerli üyeler, 55 inci imaddeyi okutuyorum : 
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakları 
A. Toplu iş sözleşmes'i hakkı 
MADDE 55. — İşçiler ve işverenler, karşılıklı ola

rak ücret ve çalışma şartlarını düzenlemek amacı ile, 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla 
düzenlenir. 

Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine ay
kırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümler kona
maz. 
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Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla top
lu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 2 değişiklik öner
gesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 55 inci maddesinin, birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Bakanlar Kurulu, işçilerin yaşam düzeyini koru
yarak, iş barışını sağlamak amacryla, her yılın başın
da, o yıl içinde meydana gelebilecek tahminî fiyat ar
tış hızına uygun bir ücret artışını, baz olarak tespit 
eder. İşçiler, bunun üzerinde bir ücret artışı talep et
meleri veya çalışma şartlarında yeni düzenleme isteme
leri halinde, işverenlerle toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkına sahiptirler.» 

Tülay ÖNEY Halil İbrahim KARAL 
Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ 
Hayati GÜRTAN Ayhan FIRAT 

Şerafettin YARKIN Abdülbaki CEBECİ 
Zeki ÇAKMAKÇI Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Birinci tur görüşmelerinde kabul edilmiş 55 inci 

madde metninde dördüncü satır, «Toplu iş sözleşme
lerine, kanun hükümlerine aykırı, bunları değiştiren 
veya kaldıran hükümler konamaz.» cümlesinin uygu
lamada çok yanlış yorumlara yol açacağı izahtan va
restedir. 

Sosyal ve ekonomik haklarda kanunlar asgariyi 
yazar, azamisi pek tabiî pazarlık konusudur. 

Bu itibarla yukarıda sözü edilen deyim yerine, 
55 inci maddenin üçüncü fıkrasına «Toplu iş söz
leşmeleriyle kanunların emredici hükümleri değiştiri-. 
lemez.» hükmünün yazılması hususunu saygı ite arz 
ederiz. 

Mehmet AYDAR S. Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK 

Nermin ÖZTUŞ , Bahtiyar UZUNOĞLU 
Abdülbaki CEBECİ Orhan CİVELEK 

Mahir CANOVA özer GÜRBÜZ 
Hayati GÜRTAN Remzi BANAZ 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Öney, Önergenizi açıklayacak 
mısınız?... 

Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Elimizdeki Taslağın 55 inci maddesi için bu ikinci 
görüşmelerde dikkate alınması istirhamı ile bir öner
ge veriyorum. Birinci görüşmeler sırasında da buna 
benzer bir önergeyi bu maddede vermiştim. O gün 
için Komisyonumuzca dikkate alınmamıştır önergem 
ve izahı da bunun bir eşel-mobil getirdiği eşel-mobilin 
de ülkemizin koşullarında henüz uygulanabilirliğinin 
tartışmalı olduğu yolunda idi. 

Tabiî, görüşme prosedürümüz gereği, tekrar tekrar 
bir açıklama yapma imkânı olmadığı için, o gün bu 
açıklamayı yapma fırsatı bulamamıştım. Benim getir
diğim önergede otomatik bir eşel-mobil asla öneril
memektedir. Dikkat edilecek olursa, «yıl içinde mey
dana gelebilecek tahmini fiyat artış hızına uygun bir 
ücret artışı» tabiri kullanılmıştır. 

Ben de çok iyi biliyorum, % 50 nin üzerinde sık 
sık enflasyon yaşayabilen bir ülkede ne ekonominin 
kapasitesi, ne de Devletin imkânları tam buna eşit 
düzeyde bir ücret artışını her zaman için vermeye 
imkân yaratmıyor tabi; fakat buna uygun olabilecek 
ve imkânlarla orantılı olabilecek bir ücret artışını da, 
yılın başında baz olarak ilan etmekte büyük faydalar 
vardır; birkaç nedenle : 

Birincisi : Az önce yüksek oylarınızla kabul edil
miş olan 51 inci maddenin bir küçük kısmını okuyo
rum : «Devlet, çalışanların yaşam düzeyini yükselt
mek... (Ve saire) için gerekli tedbirleri alır. «Çalışan
ların yaşam düzeyinin yükseltilmesi ne demektir?.. Fi
yat artışlarının belli bir hızla devam ettiği gelişme 
yolundaki ülkelerde veya herhangi bir ülkede ücret
lerdeki artışın buna yakın oranlarda seyredememesi, 
yaşam düzeyini değil yükseltmek, korumaya bile im
kân vermeyecektir; vermez de. Bu açık bir matematik 
olaydır. Dolayısıyla Yüce Heyetinizin 51 inci madde
de kabul ettiği, çalışanların yaşam düzeyini yükseltme
nin ardında ne yattığını bilerek, ilgili maddelerde bu
nun gerektirdiği bazı düzenlemeleri yapması kanımca 
bir zorunluluktur. 

Anayasayı tartışmaya başladığımız ilk günlerden 
beri, çalışma koşullarını disipline etmek, çalışma düze
nini bu ülkede sağlamak, iş barışını sağlamaktan söz 
ettik hep; bunu amaç edindik. Şimdi yeni getirdiği
miz maddelerde de çalışanların hayat seviyesini yük
seltmeyi de yine Devlete bir görev, daha önceki mad
delerde de yine Devlete bir temel amaç olarak ver
miştik. Peki bütün bunlar nasıl sağlanacaktır?... Bun
ların sağlanmasının yolu işte bu tip destekleyici mad
delerle istediğimiz hedefe vardırıcı bir düzenlemeler 
yaptığımızı ortaya koyabilmektir. 
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Tekrar ederek, altını çizerek bir meseleyi vurgula
mak istiyorum : Bu otomatik bir eşel-mobil değildir. 
Devletin yine imkânları ve ekonominin kaldırma po
tansiyeli dikkate alınarak, uygun oranda bir ücret ar
tışını baz olarak tespit etmekte büyük faydalar var
dır. Bunun üstündeki ücret artış talepleri için bir toplu 
pazarlık söz konusu olabilir; ama bu noktada işçilere 
de belki demek kabildir ki, size yapılabilecek olan ya
pılmıştır, bunun ötesindeki istekleri karşılamak şu im
kânlarda çok güçtür. Siz de anlayış gösterin, biz de 
size bu toleransı gösterebildik şeklinde bir uygar ve 
anlaşılabilir diyalog yürütmek mümkün olacaktır. 

Bu amaçla takdirlerinize sunarım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Değerli arkadaşımız Öney, özellikle Anayasa Ta

sarısının her maddesinde gerçekten işçilerimizin ve 
çalışanlarımızın hayat düzeyini yükseltmek arzusun
da olduğumuzu ve bu amaçla tedvin edildiklerini, ni
hayet demeyeyim; ama teslim etmiş oldukları için ger
çekten mutluyuz. 

Arkadaşımızın teklif ettiği önergenin esası şuna 
dayanmaktadır : önce merkezî idare, yani Bakanlar 
Kurulu muhtemelen bu yıl içinde gerçekleşecek olan 
enflasvonu göze alacak, ona göre bir zam vaadinde 
bulunacak, ondan sonra toplu sözleşme müzakereleri 
açılacak. 

Arkadaşımızın teklif ettiği uygar diyalog sözünün 
cazibesine katılmamaya imkân yoktur. Ancak, eğer 
o uygar diyalog esasları, ilkeleri, anlayışı varsa, esa
sen taraflar gerçekleşmekte olan enflasyona göre talep
lerini millî hâsıladaki artışa göre ve ülkenin çalışanlar 
'için yapabileceği maksimumları araştırmak konusunda 
esasen anlaşabilirler. 

İşte bizim istediğimiz bu uygar diyalogdu. Bu uy
gar diyalog için, diyelim k'i, marj % 30 iken, siz bu
nun % 25 ini peşin vereceğim derseniz, bazen enflas
yon bu seviyeyi bulmayacakken enflasyonu azdırmış 
olabilirsiniz; birinci ihtimal. 

İkinci ihtimal : % 30 alacakken % 25'ini peşin ve
rirseniz, bu defa sendikaların toplu pazarlık hakkını 
tahdit edersiniz. Bu şikâyetler ortaya çıkar. Arkada
şımız ve Heyetiniz hatırlayacaklardır ki, ülkemizde 
eşel-mobil yolundaki oynak merdiven suretiyle «Enf-
lasvonun artışı oranında ücretlere zam yapalım» şek
lindeki görüşler özellikle işçi ve sendika kesiminde şid
detle reddedilmişti, 

Biz bu tür bir önerge ile, bu tür bir hükümle ça
lışanların daha mutlu olacağını zannetmiyoruz; ama 
arkadaşımızın amacı eğer fiyat istikrarsızlıklarını önle
mek ise, bu Anayasanın çeşitli yerlerinde esasen dü
zenlenmiştir. Hatırlayacaksınız, 51 inci maddede «Ha
yat Seviyesini- Koruma ve Geliştirme» direktifinden 
başka 60 inci maddede biraz sonra geleceğiz «Fiyat 
İstikrarsızlıklarının önlenmesi» kimin için, kimin ba
kımından?... Çalışanlar bakımından «Fiyat İstikrarsız
lıklarının önlenmesi devlete bir direktif olarak veril
miştir ve eğer mesele kendi önüne gelirse, Yüksek Ha
kem Kurulu bu Anayasayı 10 uncu maddeye göre doğ
rudan uygulayacağı için bunları gözönünde tutacaktır. 
Yani, çalışanları mutazarrır etmeyecektir; ama ekono
minin genel gidişine göre yapılacak deeğrlendirme-
ler mutlaka yine işçiler, işverenler sendikacılar arasın
daki uygar diyaloglar sonunda ve devletin yardım ve 
katkılarıyla olacaktır. 

Bizim kurduğumuz bu sisteme arkadaşımızın öner
gesi tamamen aykırı olduğu için katılamıyoruz, üzüntü 
ile katılamıyoruz reddedilmesini ve maddemizin oylan
masını saygılarımızla istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol, 
Değerli üyeler, evvela 54 üncü madde üzerinde 

verilen önergs ile ilgili açık oylamaya oy vermeyen 
S iyin üye var mı?.. Yok. 

Oylama 'işlemi bitmiştir. 
Sayın Öney buyurun efendim?.. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, bu konuda 

herhalde bir anlaşmaya varmak mümkün olmaya
caktır. İlk görüşmelerde de olay aynı yönde cereyan 
etti. Onun için ben önergemi geri çekiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Ay dar sıra sizin önergenizde buyurun efen

dim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Eski metinde «57» yeni metinde «55» inci madde 

olarak düzenlenmiş bulunan özellikle toplu iş söz
leşmesi ve işçilerimizle ilgili düzenlemede birinci tur 
görüşmede «toplu iş sözleşmelerine kanun hükümle
rine aykırı bunları değiştiren veya kaldıran hükümler 
konamaz» şeklindeki hükmün, uygulamada ve toplu 
iş sözleşmesi pazarlıklarında fevkalade yanlış birta
kım yorumlara ve değerlendirmelere tabi olacağı ve 
dolayısıyla toplu 'iş sözleşmesi düzeninin 1982 Ana
yasasının öngördüğü çerçeve içerisinde gerçek yerini 
bulmasını engelleyici mahiyettedir. 
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Demin Sayın Komisyon sözcüsünün açıklıkla be
lirttiği gibi, «Anayasa geçmişte cereyan eden olayla
rın bir sentezi olarak ortaya konulmaktadır ve ide
olojiye dayanan sendikal hareketlere kesinlikle Tür
kiye'de yer verilmeyecektir». Bundan çıkan anlam 
buydu; ama işçilere eğer toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkını tanıyor iseniz elbette ki, bu haklar yine ka
nunlara dayalı olacak; fakat ikimi zaman kanunlara 
aykırı olmadan bu hak daha geniş bir alana yayıla
bilecektir. Eğer ideolojik anlamda işçinin haklarını 
alırken işvereni yıkan, sermayeyi iş göremez hale 
getiren ve dolayısıyla ekonominin ülke açısından za
rarlı neticelere götürülmesini öngören bir toplu iş 
sözleşmesi düzeni de elbette !ki, düşünülemeyecektir. 

Benim ve arkadaşlarıımın, teklif ettiği husus «Top
lu iş sözleşmeleriyle kanunların emredici hükümleri 
değiştirilemez» şeklindedir. 

Düşününüz ki, bir toplu iş sözleşmesinde hükü
met asgarî ücreti tespit etmiştir; ama toplu iş söz
leşmesinde bu asgarî ücretin üzerinde bir düzenleme 
yapılıyor ise, bunun kanunla aykırı bir yanının ol
ması iddia edilmemelidir. Eğer, böyle bir şey yapılır
sa toplu iş sözleşmelerinde malumunuz olduğu üze
re aynî ve nakdî ödemeler söz konusu olur ki, nakdî 
ödemelerden sosyal hakların genişletilebilmesi husu
sunda aynî halklara doğru bir gidiş olacaktır ve bu 
gidiş toplu iş sözleşmesi düzenimin kendi amacına 
uygun bir sonuç vermesi de engellenmiş olacaktır. 

Bu hususu Komisyonun dikkatlerine sunarken 
madde metnindeki bu değişikliğin Yüce Kurul tara
fından benimsenmesini arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydan 
Sayın Akyol buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Aydar'a bana açıklama fırsatı verdiği için 
özel olarak teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmele
riyle kanunların amir hükümlerinin, emredici hüküm
lerinin 'değişmeyeceğini Anayasaya yazmanın fevka
lade tehlikeleri olan bir gelişme yaratacağına dikka
tinizi çekmek isterim. 

Biz meşruiyet sınırları içindeki sendikalizmin esa
sen kanunların emredici hükümlerini asla değiştirme
ye niyetlenmediklerini dahi tespit etmek ve burada 
bir defa daha açıklamak isteriz. Kanunun emredi
ci hükümlerine aykırı davranarak sendikacılık asla 
yapılamaz. O zaman sendikacılık altındaki temelleri 
kaybeder. Burada kast ettiğimiz «Kanunun» veya 

— 603 

21 . 9 . 1982 O : 4 

«Kanun hükümleriıne değiştirme getirememeden» ıkast 
ettiğimiz; müzakereler sırasında açıklamıştım «işçile
rimizin sosyal haklarını geliştirme yolundaki talep
lerine bir sınır olarak» bunu görmüyoruz. O zaman 
da açıklamıştım «kanunlarımızda emredici nitelikte 
olmayan; ama ülkemiz bakımından fevkalade önem 
taşıyan birtakım meseleler vardır». Burada bunların 
tekrarına girmek istemiyorum. Bu türlü açıkça amir 
hükme aykırı olmadığı görülebilecek olan mesela be
lirli süre, belirli suçlardan mahkumiyeti adeta teşvik 
eder mahiyetteki toplu sözleşme hükümlerinin bir ka
nun ihlal eden hüküm olduğuna şüphe yoktur; ama 
o kanunun emrediciliği o suçun işlenmemesi bakımın
dan olabilir. Bunun gibi bayrakların, flamaların, ta
til günlerinin tespitine ilişkin birtakım kanun hüküm
lerinin emredicilik vasfı olan yere kadar zaten ola
maz; ama emredici olmayan hususlarda ciddî ola
rak endişe ile gözlediğimiz bazı olaylarda bu nokta
ların toplu sözleşmelere girmesini engellemektir 
amaçj 

Bu açıklamayı sadece evvelki açıklamalarıma bir 
ek olarak yapıyor, arkadaşınla teşekkür ediyorum. 
Ne var ki, önergesine katılamıyoruz, 

Zabıtlar için söylüyorum; biz işçi haklarının ve 
işçi taleplerinin bir sınırı olmamak kaydıyla; ama ka
nunların ihlal edilemeyeceği bir toplusözleşme düze
nine inanıyoruz, buna geçmiş olduğumuzu farzet-
mek istiyoruz, eski tecrübelerin tekrarımdan çekini
yoruz, bunları emniyet altına almak istiyoruz ve bu 
nedenle önergenin reddini ve maddemizin oylanma
sını Heyetinizden saygılarımızla rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN —• Buyurunuz. 
MEHMET AYDAR — Efendim, Komisyon Söz

cüsüne ben de çok teşekkür ederim. Aydınlanmamış 
olmamla beraber Yüce Kurula zaman kazandırmak 
bakımından önergemi geri çekiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Değerli üyeler, 54 üncü madde ile ilgili Sayın 

Gürbüz ve arkadaşlarının önergesinin açık oylaması
na 129 sayın üye katılmış; 8 çekimser, 84 ret ve 37 
kabul oyu ile önerge kabul edilmemiştir. 

54 üncü maddeyi Anayasa Komisyonundan gelen 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi de yine Anayasa Komisyonun
dan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
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edenler... Etmeyenler... 55 inci madde kabul edilimiş-
tu\ 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
B) Grev ve lokavt hakları 
MADDE 56. — Toplu iş sözleşmesi yapılırken 

uyuşmazlık halinde taraflar grev ve lokavt hakkına 
sahiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları 
kanunla düzenleruir. 

Grev ve lokavt hakları, iyiniıyet kurallarına aykı
rı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip ede
cek şekilde kullanılamaz. 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde işçile
rin ve ''sendikalarının yaptıkları zararlardan, sendika 
sorumludur. 

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği1 ve ertelenebi
leceği haller, kanunla düzenlenir. 

Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği 
durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kurulu ta
rafından çözülür. 

Siyasal amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve 
lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, verim dü
şürme ve direnişler yasaktır; müeyyideleri 'kanunla 
gösterilir. 

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, hiç
bir şekilde engellenemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var; 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilen 56 ncı mad

de içindeki, «Grev esnasında, grev uygulanan işye
rinde işçilerin ve sendikalarının yaptıkları zararlar
dan, sendika sorumludur.» deyim* fevkalade müp
hem, uygulamada önü alınmaz ihtilaflara yol açabi
lecek, tespiti mümıkün olmayan bir ifade olduğun
dan metinden çıkartılması; 

'Maddenin son fıkrasında ise, «Greve katılmayan
ların işyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde engellene
mez» cümlesinin başına, «Kanunla tespit edilecek» 
deyiminin eklenmesi hususunu saygı ile arz ederiz. 

Mehmet AYDAR S. Feridun GÜR AY 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK 

Nermin ÖZTUŞ Abdülbaki CEBECİ 
Orhan CİVELEK Mahir CANOVA 
Özer GÜRBÜZ Remzi BANAZ 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Aydar, açıklama yapacak mı
sınız? 

MEHMET AYDAR — Bu önergeyi Sayın Banaz 
açıklayacalklar efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; buyurunuz Sayın 
Banaz, 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının grev ve lokavt haklarını dü
zenleyen 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, grev es
nasında, grev uygulanan işyerinde işçilerin ve sendi
kaların yaptıkları zararlardan, sendikanın sorumlu 
olacağını hüküm altına almıştır. 

Burada işçinin zarar vermesi şahsi suçudur. Za
rar veren işçinin zarardan dolayı şahsen cezaî ve ma
lî sorumluluğu vardır. Suç işleyen şahıs tespit edil
dikten sonra bundan sendikayı ayrıca sorumlu tut
mayı mümkün görmüyoruz. Çünkü, yaptığımız Ana
yasada da belirlenmiştir, ceza sorumluluğu şahsidir. 

Sendika, malumunuz olduğu gibi hükmî bir şah
siyettir. Sendikanın zarar vermesinden ne amaçlan
maktadır; bu da belirgin değildir; yani sendika - yö
netim kurulu oturup zarar vermeye karar mı vere
cektir?., 

Ayrıca maddede sorumluluğun kapsamı da belli 
değil. Sendikanın bu sorumluluğu cezaî midir, malî 
midir, hukukî midir?.. 

Uygulamada son derece ihtilafa yol açacak bu 
hükmün Tasarıdan çıkması gerektiği kanısındayız. 

Aynı maddenin son fıkrasında, «Greve katılma
yanların işyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde engelle
nemez» deniyor. 

Grev ve lokavta katılamayacak işçiler 275 sayılı 
Yasanın 27 nci maddesinde sayılmıştır, önergemiz, 
kanunla greve katılmayacağı tespit edilen işçilerin ça
lışmalarına engel olunmaması amacına yöneliktir. Bu 
işçilerin çalışmalarına engel olunmaması tabiîdir. An
cak, bunlar dışında da çalışmak isteyen işçiye engel 
olunamaması grevin felsefesiyle terstir. Ayrıca bu 
durum işverenin de elini kolunu bağlamaktadır. 

Nitekim, 275 sayılı Yasanın 24 üncü maddesi bu 
konuda işverene serbesti tanımıştır. Maddenin ilk 
fıkrasını aynen okuyorum : 

«Bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya 
başlamasıyla birlikte işçiler işyerinden ayrılmak zo
rundadırlar. Ancak, greve katılmayan veya katılmak
tan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işve
ren serbesttir.» 

Anayasada bu hüküm aynen kalırsa, yani «Greve 
katılmayanların İşyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde 
engellenemez» hükmü aynen kalırsa, işverenin Yasa
daki serbestisi elinden alınmaktadır ve grev esnasın
da çalışmak isteyen işçiyi işverenin çalıştırma zorun
luluğu doğmaktadır. 
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Düşününüz, bir işyerinde çalışanların % 80'i gre
ve katılıyor, c/c 20 nin çalışmasının işveren için hiç
bir anlamı yok; fakat bu hükmü getirdiğiniz için iş
veren bunları işyerinde çalıştıracaktır ve ücreti'ni öde
yecektir. Bunun da, diğer % 80 i çalışmadığı için 
işveren için hiçbir maddî yardımı ve değeri olmaya
caktır. İşverene bu konuda serbesti tanımanın da ge
rektiği kanısındayız. 

Açıkladığım nedenlerle önergemizin kabulünü 
yüksek takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Banaz arkadaşımızın önergesi, daha doğru

su ortak önergenin birinci bölümünde «Grev esna
sında, grev uygulanan işyerinde işçilerin ve sendika
larının yaptıkları zararlardan, sendika sorumludur» 
ibaresinin çıkarılması var. 

Doğrusu öğrenmeyi çok isterdim; bu takdirde bu 
millî serveti nasıl koruyacağız?.. Korumak zorunda
yız. Eğer o işyerinde zarar doğurma olgusu yaygın
laşırsa, önce o işyerinde çalışan işçilerden başlaya
rak; ama mutlaka o işyerindeki işçilerin işsiz kalma
ları, giderek belki iş bulamamaları, giderek belki aç 
kalmaiları sonucu doğar ve bu yaygınlaşır. 

Kolektif sorumluluk son yıllarda son derece ge
lişmiş bir hukuk teorisidir. Bir toplantı düzenleyen
ler bunun sorumluluğunu alırlar bir grev ilan eden 
sendika bunun sorumluluğunu alır ve o sorumlulu
ğun çerçevesinde hareket eder. Eğer sorumlu olacak
sa, merak edilmesin zarar doğmaz; zarar sorumlu 
olunmayacağı yolundaki inancın yaygınlaştırilmasın-
dan dolayı doğar. İşte bu Anayasanın yapmak iste
diği şey, zarar verenin zararı yanına kâr bırakan zih
niyete son vermektir. Bu Anayasanın zihniyeti her
kesi eyleminden, işleminden sorumlu kılmaktır. Onun 
için bu fıkramızın kalkmasından büyük zararlar do
ğar, hele de bu iş bir defa düşünüldükten sonra kalk
masında zannediyorum biraz da teşvik edici bir ma
na doğar. 

Arkadaşımızın, «Greve katılmayanların işyerin
de çalışmaları, hiçbir şekilde engellenemez» hükmü
ne verdiği yorum değerine de katılmıyoruz. «Kanun
da tespit edilecek greve katılmayanlar» deyince bun
lar üç beş kişidir, bunlar işyerini koruyacaklardır. 

Malumunuz olduğu üzere grevde 3 tip işçi beli
rir : 
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1. Kanun emreder, çalışacaksın, işyerini koruya
caksın, grevin bitişinde işyerini hazır tutacaksın de
diği işçiler vardır. 

2. Grevci işçiler vardır. Onlar da işyerini terke-
deceklerdir. Bizim sistem'imizde kapıda durmayacak
lardır. 

3. Greve katılmayan, fakait çalışmak isteyen iş
çiler vardır. 

İşte bunlar hariçten engellenemeyecektir. Bunu 
arz ediyor, bunu düzenliyoruz. Yoksa arkadaşımı
zın yorumladığı gibi, böyle çok uzak bir yoldan bu 
yorumu uzatırsak, yanlış bir yere varırız. 

Arz edeyim, bir küçük grup daha var, o da kapı
ya bekleyecek İki grev gözcüsüdür.. 

BAŞKAN — Sayın Akyol süreniz doldu efen
dim* 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hepsi bu kadar Sayın Başkanım. 

Bu nedenlerle genel sistemimizin tamamen dışın
da olan sorumluyu sorumsuza getiren ve ihtilafları 
büyütecek bu önergeye katılamıyor, reddini ve mad
demizin oylanmasını Heyetinizden saygılarımızla is
tirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Sayın Banaz ve arkadaşlarının 

önergesinin açık oylamasına başlıyoruz. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
C. Küçük işyerlerinde grev ve lokavt yasağı 
MADDE 57. — En çok beş işçi çalıştıran küçük 

işyerlerinde, Devlet himayesindeki kamu hizmeti gö
ren hayır dernek ve kurumlarında toplu iş sözleş
mesi, grev ve lokavt yapılamaz. Bakanlar Kurulu 
bu işçilere uygulanacak uygun çalışma şartlarını, 
toplu sözleşme dönemlerine göre açıklar. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum: Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına, 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilmiş «C. Küçük 

işyerlerinde grev ve lokavt yasağı» başlıklı 57 nci 
maddede belirtilen işyerlerinde grev ve lokavt yasa
ğı amaçlanmış, ancak toplu iş sözleşmesi deyimi de 
ilave edilmiştir. 

Tespitlerimize göre ülkemizde çalışanlar adetinin 
yaklaşık % 60'ı bu tür işyerlerinde çalışmaktadır. 
Diğer grev yasağına tabi özellik arz eden işyerlerin
de çalışanları da dikkate alırsak hemen hemen adı
na toplu sözleşme yapılacak işçi kalmamaktadır. 

Bu nedenle anılan işyerlerinde grev ve lokavt ya
sağı yeterlidir. Bu itibarla 57 nci maddede mevcut 
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«Toplu iş sözleşmesi» deyimi ile «Bakanlar Kurulu 
bu işçilere uygulanacak uygun çalışma şartlarını, 
toplu sözleşme dönemlerine göre açıklar.» deyimi
nin, maddeden çıkartılması hususunu saygıyla arz 
ederiz. 

Mehmet AYDAR S. Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK 

Nermin ÖZTUŞ Bahtiyar UZUNOĞLU 
Abdülbaki CEBECt Orhan CİVELEK 

Mahir CANOVA Özer GÜRBÜZ 
Remzi BANAZ Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Önerge üzerinde... 
MEHMET AYDAR — Sayın Parlak arkadaşım 

konuşacaklar. 
BAŞKAN — Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Tasarımızın ilk baskısında 59, bu baskısında 57 

nci madde olarak düzenlenmiş bulunan «Küçük iş
yerlerinde grev ve lokavt yasağı» başlıklı maddede 
birtakım değişikliklerin yapılmasını yararlı görmek
teyiz. 

Maddenin kenar başlığı «Küçük işyerlerinde grev 
ve lokavt yasağı» olarak düzenlenmiş, ancak mad
dede «En çok beş işçi çalıştıran küçük işyerlerinde, 
Devlet himayesindeki kamu hizmeti gören hayır 
dernek ve kurumlarında toplu iş sözleşmesi, grev ve 
lokavt yapılamaz.» denilmektedir. 

Bir işçi, işçilik vasfını toplu iş sözleşmesi ile ka
zanır. Biz diyoruz ki, önergemizle, bu «toplu iş söz
leşmesi» deyimini çıkarırsak, «en çok beş işçi çalış
tıran işyerlerinde grev ve lokavt yapılamaz.» şeklin
de, başlığa uygun bir madde düzenlenmiş olacaktır. 

İkinci değişikliğimizde, «Bakanlar Kurulu bu iş
çilere uygulanacak uygun çalışma şartlarını, toplu 
sözleşme dönemlerine göre açıklar.» cümlesinin de 
çıkarılmasını teklif etmekteyiz. Çünkü, 188 inci mad
dede bu işlerle görevli «Yüksek Hakem Kurulu» ke
nar başlığı ile yeni bir anayasal kurul oluşturmak
tayız. Bu kurulun esas görevi, işçi ve işveren arasın
daki anlaşmazlıkları veya ertelenen grevleri, yasak
lanan grevleri veya işçi işveren anlaşarak başvur
duklarında çözümlemektir. Bu Kurul Bakanlar Ku
rulundan daha önce bu konuya eğilmiş, birtakım 
bilgilerle donatılmış bulunmaktadır. 

Küçük işyerlerinde grev ve lokavt olmayacak, 
işçi ve işveren arasında toplu iş sözleşmesi imzala
nacak, imzalanamadığı takdirde netice, grev ve lo
kavt olmadığı için Yüksek Hakem Kuruluna gide

cek ve orada çözüm bulacaktır. Bu maddenin bu 
şekliyle düzenlenmesinde yarar görüyoruz. 

Yüksek takdirlerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Değerli üyeler, 56 ncı madde ile ilgili Sayın Ay-

dar ve arkadaşlarının önergelerini açık oyunuza sun
muştum. Bu önerge üzerinde oy kullanmayan sayın 
üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
57 nci madde ile Heyetiniz gerçekten ülkemizin 

gerçeklerine tam intibak eden bir hüküm kabul et
miştir. Ticaret Bakanlığının 50 nci Yıl için çıkardı
ğı kitabında, aşağı yukarı esnafımızın çalıştırdığı 
işçi sayısının bu civarda olduğunu gözlemekteyiz, 
tespit etmekteyiz. 

Bu küçük ve kendini ancak kurtarabilen işlet
melerin daha yaratıcı ve daha verimli olabilmesi için 
buradaki işçilerimizin korunmasını sağlamak üzere 
bu hüküm getirilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, buralarda grev, 
lokavt olmasın, toplu sözleşme olsun. önergenin 
özü budur. Yalnız bu yürümez. Anlattık, dedik ki, 
buralarda grev ve lokavt olmaması zaten kanundaki 
amir hükümlerden gelmektedir. Grev ve lokavt olun
ca birtakım insanlar koruma, işletmenin devamı 
için, üretim yapmamak koşuluyla (bekçi vesaire gibi 
hizmetler için) işyerinde kalacaklar; greve, lokavta 
katılamayacaklar. Bunların sayısı yerine göre 10'a 
kadar, 15'e kadar çıkabilir. Küçük bir kuruluşta 
bunlar az da olsa ancak (Arkadaşlarımız da söyle
diler) 10 civarında olabilir; ama burada beliren bir 
genel fikir dedi ki, hile olur, bölünme olur. Bu yüz
den bunu Genel Kurulumuzun verdiği direktif dai
resinde ve oylarınızla 5'e indirdik. 

Şimdi deniyor ki, burada toplu sözleşme olsun. 
Olmaz, toplu sözleşmenin müeyyidesi olan grev ol
mayınca orada toplu sözleşme olmaz. Bu küçük iş
yerlerini işte o zaman birtakım baskılara maruz bı
rakırız ve bu küçük kuruluşlar, çoğu esnaf olan bu 
kuruluşları bu meselenin dışına çıkarıp; fakat yan
larında çalışanları ise genel bir himayeye kavuştur
mak istedik. 

Bu genel himaye bugün hukukumuzda vardır. 
275 sayılı Kanununun 8 inci maddesi, Bakanlar Ku
rulunun belli bir sözleşmeyi alarak işkolunda çalı
şan herkese teşmil edeceğini öngörmektedir. İşte bu 
hükme biz işlerlik kazandırdık. 
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Şimdi düşününüz, milyonlara varan bu işyerleri
nin (1 işçi, 2 işçi çalıştıran), bunların içinde 1 tek 
işçi çalıştıran yerler de dahil, teker teker Yüksek 
Hakem Kuruluna gelecekler ve toplu iş sözleşmesi 
yapacaklar; bu toplu iş sözleşmesini kim, nerede, na
sıl uygulayacak?.. Halbuki Bakanlar Kurulunun dü
zenlemesi doğrudan doğruya kanun hükmüymüş gi
bi, genel olarak uygulanır. Ülkemizde buna dair bir 
uygulama oldu, malumlarınız: Millî Güvenlik Kon
seyi 12 Eylül'den sonra «İşçiler için % 70 zam ve
riyorum.» Sonra, «% 20, % 10 artı 3 bin lira zam 
veriyorum» dedi. Bunlar bir kanun hükmü gibi uy
gulanırlar. 

İşte biz çalışanlara bu genel, önüne geçilemez, 
engellenemez himayeyi sağlamak istiyoruz. Bu ne
denle de bu maddemizin amaca son derece uygun 
olduğunu ve milyonlarca çalışanı, genç işçiyi koru
yacağına inanıyoruz ve önergenin reddiyle madde
mizin oylanmasını yüksek takdirlerinize saygıları
mızla arz ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu bu önerge

ye katılmamaktadır, önergeyi açık oyunuza sunu
yorum. Oy kutuları dolaştırılsın efendim. 

56 ncı madde ile ilgili Sayın Mehmet Aydar ve 
arkadaşlarının açık oyunuza sunulan önergesi üze
rinde 119 sayın üye oy kullanmış; 3 çekimser, 95 ret, 
21 kabul oyu ile önerge kabul edilmemiştir. 

56 ncı maddeyi Anayasa Komisyonundan gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 57 nci madde ile 58 inci madde 
arasına yeni bir madde teklifi Sayın Tuğ ve arka
daşlarının var. Üzüntü ile ifade ediyorum, daha ev
vel almış bulunduğunuz karar gereğince bu önerge
yi ve bu teklifi işleme koyamıyorum. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
VII. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korun

ması 
A. Tüketicilerin korunması 

MADDE 58. — Devlet, tüketicileri koruyucu ve 
aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini ko
ruyucu girişimlerini teşvik eder. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 58 inci madde kabul edilmiştir. 

I 59 uncu maddeyi okutuyorum : 
B. Esnaf ve Sanatkârın Korunması 
MADDE 59. — Devlet, esnaf ve sanatkârı koru-

I yucu ve destekleyici tedbirleri alır. 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 59 uncu madde kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
VIII. Ücret, Aylık ve Sosyal Yardımlar 
MADDE 60. — Ücret ve aylık, emeğin karşılı

ğıdır. 
Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yar

dımların, çalışma sürelerine, iş verimine, iş değerine, 
işin niteliğine, kıdem ve liyakat esaslarına uygun ol
masını gözetir. 

Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin iktisadî gücü, 
iş kolları ve bölgelerin sosyal ve iktisadî özellikleri 
dikkate alınır. 

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltici ve 
fiyat istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler alır. 

Devlet, bütün çalışanlar arasındaki, özellikle ka
mu kurum ve kuruluşlarında memur ve işçi statüsün
de çalışanların aldıkları ücret, aylık ve sosyal yardım
lardaki dengesizlikleri, hakkaniyete uygun biçimde 
gidermek amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 60 inci madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
IX. . Sağlık, Çevre ve Konut : 
A. Sağlık Hizmetleri : 
MADDE 61. — Devlet, herkesin yaşamını, be

den ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamaya; in
san ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırmak, 
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşla
rının tek elden planlanıp yönetilmesini düzenlemeye 
çalışır. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki 
sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapıla
cak harcamalara herkesin katkı ve katılımları «Genel 
Sağlık Sigortası» kapsamı içinde oluşur. 

Katılma payını karşılayamayan yoksul ve dar ge
lirli vatandaşlara Devletçe yardım yapılır. Bu yardım 
ile harcamalara katılmayı ve genel sağlık sigortası ku-
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rumunun kademeli olarak geliştirilmesini sağlayan 
esas, usul ve şartlar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
önerge yoktur. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, Yüksek Komisyon tensip buyurursa, bir tabir 
meselesi var : 60 inci maddede «Hayat» tabiri kul
lanıldığı halde, 61 inci maddede «yaşam» tabiri yer 
alıyor. Tabirlerde birlik bulunması hukukî bir esas
tır, bunu bilhassa arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. «... herkesin hayatı

nı» diyeceğiz. 
Bu kelime değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 61 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 57 nci madde ile ilgili Sayın Aydar 
ve arkadaşlarının önergelerini açık oyunuza sunmuş
tum. Bu önerge ile ilgili oy kullanmayan sayın üye?. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
B. Çevrenin Korunması 
MADDE 62. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her türlü 
çevre kirlenmesini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu 
ve geliştirici önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeleri oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, «Çevrenin Korunması» ile 

ilgili 62 nci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri
nin arasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Mahmut AKKILIÇ 

Lütfullah TOSYALI Hayati GÜRTAN 
Şadan TUZCU Turhan GÜVEN 

Muhsin Zekâi BAYER Nermin ÖZTUŞ 
M. Fevzi UYGUNER İbrahim GÖKTEPE 

Mehmet AYDAR 
İlave cümle : 
Tabiatın korunması, su ve hava kirliliğinin önlen

mesi, yeşil örtünün ve tabiî güzelliklerin korunması, 
Devletin, toplumun ve her vatandaşın görevidir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Birinci görüşmesi tamamlanmış bulunan Anaya

sa Taslağının; 
«B. Çevrenin korunması» başlığı altındaki 62 nci 

madesinin ikinci görüşme sırasında aşağıda önerdiği
miz şekliyle düzenlenmesinin daha uygun ve yararlı 
olduğu kanaatindeyiz. 

Gereğinin yapılmasına izinlerinizi saygılarımızla 
arz ederiz. 

«B. Çevrenin korunması ve ağaçlandırılması 
Madde 62. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çev

rede yaşama hakkına sahiptir. Devlet her türlü çevre 
kirlenmesini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu ve ge
liştirici önlemleri alır. 

Bu amaçla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarınca 
yapılacak ağaçlandırmalar ile diğer tüm işlerin uy
gulanma esasları kanunla düzenlenir.» 

Recai BATURALP 
Hayati GÜRTAN 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Ömer Adnan OREL 

Eşref AKINCI 
Mehmet AKDEMİR 

Halil AKAYDIN 
İbrahim ŞENOCAK 

Adnan ERSÖZ 
Hamza EROĞLU 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
- Cavidan TERCAN 
Necmettin NARLIOÖLU 

Tandoğan TOKGÖZ 
Lütfullah TOSYALI 

Aydın TUĞ 
Recai DİNÇER 

Muhsin Zekâi BAYER 
Nazmi ÖNDER 

M. Talât SARAÇOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

62 nci maddenin Sayın Recai Baturalp'in de öner
gesinden yararlanılmak suretiyle aşağıdaki şekilde 
oylanmasını tasvip ve tensiplerinize arz ederiz. 

«Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çevre kirlenme
sini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu, geliştirici ve 
ağaçlandırmayı teşvik edici tedbirleri alır» 

Orhan AKDIKAÇTI 
Başkan 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 
Turgut TAN 

Kâtip 
Tevfik Fikret ALPASLAN Rafet tBRAHIMOĞLU 

Üye Üye 
Hikmet ALTUĞ A. Mümin KAVALALI 

Üye Üye 
Kemal DAL Recep MERİÇ 

Üye Üye 
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Feridun ERGİN Teoman ÖZALP 
Üye Üye 

Feyzi FEYZÎOĞLU Muammer YAZAR 
Üye Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay'la Sayın Baturalp'e 
sıra ile soruyorum; Sayın Tunçbay, Anayasa Komis
yonu yeni bir önerge ile geldiler, önergeniz üzerinde 
ısrar ediyor musunuz? 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, ben sa
dece şunu belirtmek istiyordum; bu tabiî çevreyi ko
ruyucu, geliştirici önlemleri sadece Devletin alması 
değil; onun yanında toplumun ve her vatandaşın gö
revi olduğu üzerinde durmak istemiştim. 

Komisyon katılırsa memnun olurum. 
BAŞKAN — Evet, Komisyona soruyorum. '• 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Tunçbay, Komisyon katıl

mıyorlar. 
TÜRE TUNÇBAY — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. Teşek

kür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Baturalp buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — «Bir iş altı ayda çıkar» 

derler. Bizim iş altı ay olmadan çıktı. Onun için Sa
yın Komisyon Başkanımıza ve beraber çalıştığı ar
kadaşlara, imza sahipleri adına saygılarımı sunar, te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
'Değerli üyeler; Sayın Anayasa Komisyonunun 

önergesini açık oyunuza sunuyorum. («Bir daha oku
yalım» sesleri.) 

Her önerge mutlaka açık oya sunulacaktır. Bu 
tüzüğün gayet açık bir hükmü. * önergeyi bir daha 
okuyorum : 

«Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çevre kirlenme
sini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu, geliştirici ve 
ağaçlandırmayı teşvik edici tedbirleri alır.» 

Değerli üyeler; 57 nci madde üzerinde Sayın. 
Mehmet Aydar ve arkadaşlarının verdikleri önerge
nin açık oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 
109 sayın üye katılmış; 6 çekimser, 87 ret, 16 kabul 
oyu ile önerge reddedilmiştir. 

57 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
57 nci madde kabul edilmiştir. 
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63 üncü maddeyi okutuyorum : 
C. Konut hakkı 
MADDE 63. — Devlet, yerleşim merkezlerinin 

sosyal ve ekonomik özelliklerini, sağlıklı çevre şart
larını gözeten bir planlama çerçevesinde ailelerin du
rumlarını ve özelliklerini dikkate alarak konut ihti
yacını karşılayacak tedbirleri alır, bu amaçla, konut 
destek fonları kurar. Bu fonların kuruluş ve işleyişi 
ile bu alandaki her çeşit teşebbüse sağlanacak destek
ler kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ma

ruzatım var efendim. 
BAŞKAN — Madde kabul edildi maalesef Sa

yın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Hayır 

efendim, ben daha önce söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Efendim, kabul edildi madde Sa

yın Gözübüyük, çok özür dilerim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Olur 

mu efendim? 
BAŞKAN — Oluyor efendim; çünikü kabul etti 

Genel Kurul. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ben 

elimi kaldırdım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, elinizi kaldırdığınızda gö-

remediysem, özür dilerim yine. Madde kabul edil
miştir Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bu 
Devletin resmî dili olacak. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyülk madde kabul edil
miştir. Rica ediyorum Sayın Gözübüyük, siz rm 
konulan bilen, her konuda gerekli olgunluğu göste
ren bir sayın üyemizsiniz, bitmiştir rica ediyorum. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — «Eko
nomi» geçiyor. Onu düzeltsinler. 

BAŞKAN — Düzeltemezler efendim, Genel Ku
rulun oyuna sunuldu. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
X. Gençlik ve spor 
A. Gençliğin korunması 
MADDE 64. — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyeti

mizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve 
milletliyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirler alır, öğrenimleri süresince onları des
tekler. 
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Devlet, gençleri alkol 'düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış
kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli ted
birleri alır. 

t—. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 

önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 64 üncü madde kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi okutuyorum : 
B. Sporun geliştirilmesi 
MADDE 65. — Devlet, her yaştaki Türk vatan

daşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbir
leri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 65 inci madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 62 nci madde üzerinde Anayasa 

Komisyonunun oylarınıza sunduğum önergesi üze
rinde oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum : 
XI. Sosyal güvenlik hakları 
A. Sosyal güvenlik hakkı 

MADDE 66. — Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilatı kurar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilen, 
«Sosyal Güvenlik Hakkı»na ilişkin 66 ncı madde 

ülkemizin en önemli sorunlarının başında bulunduğu 
halde gerekli ilgiyi görmemiş ve memleketimizin en 
büyük sorunu olan işsizlik sigortasına Anayasada yer 
verilmemiştir. 

Bu itibarla sosyal güvenlik maddesinin sosyal 
adaleti de sağlar şekilde emredici biçimde aşağıda 
olduğu gibi yazılmasını saygı ile arz ederiz. 

A. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 
MADDE 66. — Herkes sosyal güvenlik hakkı

na sahiptir. 
Devlet sosyal güvenliği bütün vatandaşları kapsar 

ş6küde eşit hizmete eşit sosyal güvenlik hakkı sağlar. 

İşsizlik sigortasını kurar ve sosyal güvenlik ku
ruluşlarını birleştirici önlemleri alır. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Mehmet AYDAR Özer GÜRBÜZ 
S. Feridun GÜRAY Hayati GÜRTAN 
Fikri DEVRİMSEL Remzi BANAZ 

Nermin ÖZTUŞ Evliya PARLAK 
Bahtiyar UZUNOĞLU Cahit TUTUM 

fAbdü'Dbakıi CEBECİ Malhıiır CANOVO 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
«Sosyal Güvenlik» hepinizin bildiği gibi, beşikten 

mezara kadar insan hayatına girmiş, bütün dünya
da, özellikle insanların yardımına koşan büyük bir 
müessesedir. Gerçekten, sosyal güvenlik; «Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir» demekle sağlana
madığı hepinizce malumdur. 

Türkiye'de yaklaşık 46 milyon nüfusumuzun, üzü
lerek ifade etmek gerekir ki, Bağkur, Sosyal Sigor
talar, Emekli Sandığı, bunların diğer, bankalar ve 
özel slaındılkıiaınlıa birlikte emekli d ı i ve yetimleriyle 
ancak 6,5 milyon insanı kapsar duruma gelebilmiştir. 

Ülkemizin bir büyük sorunu da, artık bütün dev
let adamlarımızın, hükümetlerimizi rahatsız eden 
sorunu işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası bilindiği 
üzere, sosyal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir 
Anayasa yaparken, bu önemli soruna yer' verilmemiş 
olması, bir maddenin arasında tali bir şekilde bulun
ması, gerçekten bir eksiklik olarak görülmüş, onun 
için bu takrir hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hemen ifade edeyim; elbette anlaşılmıştır ki, muh

terem Komisyonumuzun benimsemediği bir şeyin 
geçmesi söz konusu değildir. Sayın Komisyonumuz 
bu takririmize kısa izahımdan sonra katılırsa hem 
memlekete büyük bir hizmet yapılmış olacak, hem 
de büyük bir boşluk dolmuş olacaktır. Katılmadığı 
takdirde, huzurunuzdan inmeden söylüyorum, takriri 
işlemden geri çekeceğim. 

Bu takririn iki önemli fonksiyonu var demiştim. 
Türkiye'de büyük bir şikâyet söz konusu olan emek
liler arasındaki ayrıcalı'klardır. Bu takrir, Anayasa' 
hükmü olarak, eşit hizmete eşit sosyal güvenlik öner
mektedir. 

Düşünebilir misiniz; insan Devlet hizmetindedir, 
her ikisi de 25 sene hizmet vermiştir, her ikisi de 
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aynı primi ödemiştir; ama emekli olduğu zaman 
korkunç uçurumlarla karşı karşıyadır. Birisine sadece 
7.005 lira öldüğü zaman yardım yapılır, diğerine en 
az 15 bin veya 30 bin lira yardım yapılır. Yakacak 
yardımı adı altında birisine, aynı hizmeti vermiş in
sanlar olmakla birlikte, 2.500 lira, diğerine 3.500 lira. 
Maaş bağlama da öyle. Sağlık yardımlarında daha 
değişik; o 'ilki kamu görevlisi insanın birisi ilacını 
parayla alır, öteki parasız alır. O insanın biri muayene 
ücreti öder, diğeri ödemez. 

Bizim ilk defa görev aldığımız zaman, bu kürsü
de yaptığımız kutsal yemine göre, vatandaşları eşit 
haklarla donatacak ve imkânları onlara eşit şekilde 
dağıtacaktık. 

İşte bu duygularla hazırlanan önerge, bu ̂ eşitsizlik
lere bir yerde Devletli, zaman süreoi içinde, imkân 
süreci içinde, emrederek zorlayacak, öte yandan, bö
lük pörçük, dağınık olan sosyal güvenlik kuruluşlarını, 
bu takrire «Evet» dediğiniz takdirde, daha doğrusu 
Saygıdeğer Komisyonumuz «Evet» dediği takdirde, 
Anayasa hükmü olarak, beş yıllık kalkınma planları
nın çerçevesinde artık sosyal güvenlik kuruluşları Av
rupa normlarında olduğu gibi, tek çatı altına toplana
cak değerli arkadaşlarım. Aksi halde, dışarıdan zor
lamalarla, bölük pörçük sosyal güvenlik kuruluşları
nı bir Bakanlığa bağlamış olmak da normlarda, hak 
ve borçlarda eşitlik sağlamadıkça bir şey ifade et
meyecektir. 

Bu duygularla hazırlanan takriri, önce Değerli 
Komisyonumuzun benimsemesini diliyor, sizlerin de 
bu yönde oy kullanmanızı istiyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Aldıkaçtı, Komisyon adına görüşünüzü bil

dirmek üzere buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Mustafa Alpdündar'ın sosyal güvenlik hak

kı hakkında yaptığı açıklama sosyal güvenlik mües
sesesinin anlamını değiştirmektedir. Aslında sosyal gü
venlik hakkı bütün vatandaşların yarınlarına güvenle 
bakmalarını sağlayan bir müessesedir ve bu müessese 
hakkında yeter derecede bir fikir vermek için 1961 
Anayasasının 48 inci maddesini okumak istiyorum. 
Orada madde, gerçekte daha etraflı yazılmıştır. 

Madde şöyledir : 
«Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hak

kı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım 
teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerin-
dendir.» 

Yani sosyal güvenlik, aslında bir sigorta sorunu
dur ve insan çalışamaz bir hale gelince yahut da emek
li olduktan sonra dahi sosyal sigortalar aracılığıyla 
hayatını sürdürebilmek, insanca yaşayabilmek imkân
larına sahip olması sorunudur. 

Bu, düzenlenirken elbette ki herkesin kendi du
rumuna ve yaptığı, yapacağı yatırımlara göre, verece
ği primlere göre sigortasının düzenlenmesi gerekir. 
Bundan dolayıdır ki, arkadaşımızın önergesinde ileri 
sürdüğü gibi, «Eşit hizmete eşit sosyal güvenlik hakkı 
sağlar» cümlesi tamamen sosyal güvenlik kavramına 
ters düşer. 

İşsizlik sigortası ise, gerçekten üzerinde durulma
sı gereken bir husustur ve biz aslında, 1961 Anayasa
sının, size biraz evvel daha etraflıca, daha özünü an
latır diye okuduğum metnini değiştirerek, «Devlet, 
bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teş
kilatı kurar.» dediğimiz zaman, imkânları daha ge
niş ve yeni doğacak ihtimalleri de dikkate alarak Dev
lete çok geniş yetkiler vermek istedik bu alanda. Bun
dan dolayıdır ki, maddeniz belki herkes tarafından 
anlaşılmayacak diye düşünülürse de, maddenin özü
nün açık olduğu ve Devlete, herkese sosyal güvenliği 
sağlayacak gerekli tedbirleri almak imkânını verdiği
ni, bu arada isterse, imkânları varsa işsizlik sigortası
nı da kuracağı, kurması gerektiği ortaya çıkar. 

Onun içindir ki, Arkadaşımızın teklifi ki, bu bel-
kide bütün bu sosyal güvenlik kuruluşlarını birleştir
meye doğru yönelebilir, bu teklifi kabul edemeyiz; 
çünkü her kuruluş, her sosyal güvenliği sağlayan Dev
let kuruluşu yahut özel kuruluşlar belirli istikametlere 
doğru 3rönelmişlerdir, hepsinin kendi varlığı vardır, 
hepsinin kendi istikameti vardır ve hepsi bu istika
metlerde çalışmaktadırlar. Bugünkü sistemin devam 
etmesini ve Devletin sosyal güvenlik anlayışı içerisin
de faaliyetini sürdürmesi en doğru yoldur kanaatinde
yiz. 

Saygılarımızla önergenin kabul edilmemesini ve 
Anayasa Tasarısı metnine iltifat etmenizi rica ederiz. 

En derin saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; bu önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. 
Önergeyi açık oyunuza sunuyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan; üzü
lerek önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
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Değerli üyeler; 66 ncı maddeyi Komisyondan gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. 66 ncı madde kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyle ilgili Anayasa Komisyonunun 
önergesinin açık oylamasına 109 sayın üye oy kullan
mış; 5 ret ve 104 kabul oyuyla önerge kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi Anayasa Komisyonunun önergesi 
istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 62 nci madde kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
B. Şehitlerin dul ve yetimleriyle malûl ve gazilerin 

korunması 
MADDE 67. — Devlet, harp ve vazife şehitlerinin 

dul ve yetimleri ile malûl ve gazilerini korur ve top
lumda kendilerine yaraşır bir yaşam düzeyi sağlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik öner
gesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
MADDE 67. — Gazilerle savaş ve vazife şehitle

rinin dul ve yetimleri devletin himayesi altındadır. 
Bunların hayat şartlarını iyileştirmek, sağlıklarını 

güvence altına almak, çocuklarının eğitim ve öğreti
mine yardımcı olmak Devletin başta gelen görevle
rindendir. 

Fuat AZGUR Turgut KUNTER 
Fikri DEVRİMSEL S. Feridun GÜRAY 
Abdülbaki CEBECİ İbrahim GÖKTEPE 

Orhan BAYSAL A. Fehmi KUZUOÖLU 
A. Asım İĞNECİLER Turhan GÜVEN 

BAŞKAN — Sayın Azgur?... 
FUAT AZGUR — Konuşacağım Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Türk tarihinde ilk defa Anayasamızda gazilerle, 

şehitlerin dul ve yetimleriyle ilgili bir madde yer al
maktadır. Bu Anayasa Komisyonumuzun ve Yüksek 
Meclisimizin Türk Vatanının bütünlüğünü ve Türk 
Milletinin istiklalini korumak için hayatlarını istih
kar edenlere karşı gösterdiği çok vefalı ve çok anlam
lı bir harekettir. 

Bu maddenin Anayasamızda yer alması için, gö
rüştüğüm Anayasa Komisyonunun Sayın üyelerinin 
gösterdiği yakın ilgiyi burada minnetle yad etmeyi 
görev saymaktayım, özellikle bütün millî meselelerde 

olduğu gibi, bu konuda da gösterdiği ciddî ve samimi 
alakadan ötürü Komisyonun Değerli Başkanına hu
zurunuzda şükranlarımı sunuyorum. 

Anayasamızda yer alan bu madde dolayısıyla bü
tün gazilerimizin Yüksek Meclisinize karşı teşekkür 
duygularıyla dolu olduklarına, dul ve yetimlerine yar
dım ellerinin uzatılmasına devleti vasıta kıldığınız 
için kutsal şehitlerimizin şad olduğuna inancımı ifade 
etmek arzusundayım. 

Komisyonumuzun Sayın Başkanı, zabıtlara geçmek 
üzere, bazı konulara açıklık getirirse, önergemi geri 
alacağım. 

Maddede söz konusu edilen, gazilerle şehitlerin dul 
ve yetimlerinin korunması ve bunlara toplumda kendi
lerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlanması deyimi için
de «bunların maddî ve manevî bakımdan huzur için
de yaşama imkânı, sağlıkların güvence altına alınması, 
çocuklarının eğitim ve öğretimine devletçe yardım 
edilmesi» manası mevcut mudur; Komisyon Madde
yi bu şümulde anlıyor mu?... 

Hepinize şükranlarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Evet Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Azgur arkadaşımıza lütufkâr 
sözlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz ve minnet 
ve şükranlarımızı sunarız. 

Bu maddeyi biz kendisinin açıkladığı anlamda dü
şündük ve yazdık efendim. Sanıyorum ki, bu yeter. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
FUAT AZGUR — önergemi geri alıyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bir de efendim bir kelime var; «ya
şam düzeyi» onu değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci satırında «yaşam düzeyi» «ha

yat seviyesi» olarak değiştiriliyor. 
AKİF ERG1NAY — Redaksiyon bakımından efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
67 nci maddede «Devlet, harp ve vazife şehitleri

nin dul ve yetimleriyle malûl ve gazilerini...» Gazile
rini... Sanki şehitlerinin dul ve yetimleri ve gazileri; 
şehidin gazisi olmasa gerek. 'Bu itibarla oradaki «ni» 
kalksa herhalde iyi olur. «... yetimleriyle malûl ve ga-
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zileri korur», «ni» dersek şehitlerin gazisi olur. O ba- ı 
kırcıdan zannediyorum yanlış olur. 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biz «Devlet gazilerini korur.» diye 
düşündük efendim, devlet kendi gazilerini korur. Bu 
şekilde yazdık efendim; malul ve gaziler, devletin ma
lûl ve gazileridir. Şehitlerin de dul ve yetimleri var
dır. Maddeyi yazdık, biz böyle anlıyoruz; ama arka
daşımız bunu anlayamamış ne yapayım yani. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci satırındaki «yaşam düzeyinin» 

«hayat seviyesi» olarak değiştirilmesini evvela oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle beraber 67 nci maddeyi oylarınıza l 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
67 nci madde kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum. 
C. Sakatların korunma hakkı I 
MADDE 68. — Devlet, sakatların korunmalarını 

ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı her türlü I 
tedbirleri alır, gerekli tesisleri kurar. I 

BAŞKAN — Değerli üyeler bu maddeyle ilgili 
önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... 68 nci madde kabul edilmiştir. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir redaksiyon sorunu- I 
nu derhal belirtmem lazım. I 

BAŞKAN — Bu madde kabul edildi Sayın Aldı-
kaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN | 
ALDIKAÇTI — Bu madde ile ilgili değil efendim. 

61 inci maddede bir kelime atlanmış efendim; dak- j 
tilo ederken bir kelime atlanmış. («Olmasa da olur» I 
sesleri.) 

Olmazsa o eksik kalır. Eksik mi çıkacak kanun I 
maddesi?... 

BAŞKAN — Efendim, hiç olmazsa tutanaklara I 
geçmesi bakımından açıklayın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evvela Sayın Tülay Öney arkada
şımıza teşekkür ederim, dikkatimizi o çekti. 61 inci I 
maddenin dördüncü satırında «Devlet, bu görevini ka
mu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal yardım ku
rumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine 
getirir.» Yani, «sosyal yardım kurumlarından» burada 
«yardım» kelimesi yok, atlanmış efendim. | 

t BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı, tu
tanaklara geçti efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
I Maddî hatalarla ilgili olan husus 80 inci maddede 
I gayet sarihtir; oylanmak suretiyle değiştirilebilir efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, bunu biliyorsunuz Yasanın 

en sonunda. Lütfen işaret edelim, tamam. Hataları, 
diğer yasaları kabul ederken de hep en sona bırak
mıştık, lütfen Sayın Aldıkaçtı bu konuda bir not ala
lım; en sonunda düzeltiriz. 

Teşekkür ederim. 
69 uncu maddeyi okutuyorum. 
D. Yaşlıların korunma hakkı 
MADDE 69. — Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaş-

| lılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve ko-
j laylıklar kanunla düzenlenir. 

I BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

I Kabul etmeyenler... 69 uncu madde kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum. 
E. Korunmaya muhtaç çocuklar 

I MADDE 70. — Devlet, korunmaya muhtaç çocuk-
I ların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri 

alır ve gerekli tesisleri kurar veya kurdurur. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

I Kabul etmeyenler... 70 nci madde kabul edilmiştir. 
I 71 inci maddeyi okutuyorum. 

F. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 
MADDE 71. — Devlet, yabancı ülkelerde yaşayan 

Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eği
timinin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 

| sağlanması, Anavatanla bağlarının korunması ve yur
da dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken ted-

J birleri alır. 

I BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

I Kabul etmeyenler... 71 inci madde kabul edilmiştir. 
I 72 nci maddeyi okutuyorum. 

XII. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması 

MADDE 72. — Devlet, tarih, kültür ve tabiat var
lıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaç-

I la destekleyici ve teşv'k edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu 

olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar sebebiyle hak 
sahiplerinin uğrayacakları zararlar Devletçe karşıla
nır. 
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BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
72 nci maddenin sonundaki : 
1. (Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet 

konusu olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar ne
deniyle hak sahiplerinin uğrayacakları zararlar dev
letçe karşılan r.) Fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını, 

2. Gerekçede açıkladığımız hususlar göz önünde 
tutularak aşağıdaki fıkranın maddenin sonuna ilave 
edilmesi. 

(Özel mülkiyete getirilecek sınırlamalar ve bu sı
nırlamalardan dolayı hak sahiplerinin uğrayacakları 
zararlara ait ödeme usulleri kanunla düzenlenir.) 

Hususlarını Genel Kurulun tasviplerine arz ve 
.teklif ederiz. 
A. Mazhar HAZNEDAR Necdet ÖZDOĞAN 

Ethem AYAN Muhsin Zekâi BAYER 
Nermin ÖZTUŞ Adnan OREL 

ibrahim ŞENOCAK Hamdi ÖZER 
Türe TUNÇBAY Muzaffer SAÖIŞMAN 

A. Fehmi KUZUOĞLU Ali DİKMEN 
H. İbrahim KARAL Mahir CANOVA 
Cavidan TERCAN M. A. Öztürk TEKELİ 
Fikri DEVRİMSEL Cahit TUTUM 
Şerafettin YARKIN Kâzım ÖZTÜRK 
Hayati GÜRTAN Orhan BAYSAL 
Paşa SARIOĞLU Mehmet AYDAR 

Ayd n TUĞ İsmail ŞENGÜN 
Sadi ERDEM Necmettin NARLIOĞLU 
Eşref AKINCI Rıfat BAYAZIT 

Avni MÜFTÜOĞLU Nihat KUBlLAY 
Utkan KOCATÜRK Ahmet SARP 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE Akif ERGINAY 
Abdülkadir ERENER , Tandoğan TOKGÖZ 

Erdoğan BAYIK 

GEREKÇESİ : 
«Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması» 

kenar başlığını taşıyan 72 nci maddenin son fıkrasın
daki «bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konu
su olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar nedeniy
le hak sahiplerinin uğrayacakları zararlar Devletçe 
karşılanır» hükmü uygulamada pek çok mahzurlar 
yaratacak mahiyettedir. 

Bilindiği üzere bu konulardaki sınırlamalar 
25.4.1973 tarih ve 1710 say lı Eski Eserler Kanunu 
ve 6785 sayılı İmar Kanunu ile getirilmiştir. Buna 
göre tarih, kültür ve tabiat varlıkları ve değerlerinin 
kullanılış şeklinde bir değişiklik 5805 ve 1741 sayılı 

kanunlarla kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiş 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulunun mütalaasına istinaden Kültür ve Turizm Ba
kanlığının (1710 sayılı Kanunda bu ibare Millî Eği
tim Bakanlığı olarak kullan lmaktadır. Ancak ilgilisi 
olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ka
mu kuruluşu olarak; halen Kültür ve Turizm Bakan
lığına bağlı olarak hizmet görmektedir.) iznine bağlı
dır. Yine imar planlarıyla bu varlıklarla ilgili düzen
lemeler kişilerin mülkiyet ve tasarruf haklarını sınır
landırmaktadır. 

Bu sınırlandırmalar sonucu hâsıl olan «zarar, n» 
Devletçe karşılanması esası, malî yönden Devlete 
büyük külfetler getireceği için bu durumdaki varlıkla
rın muhafazası hususunda ciddî imkânsızlıklarla karşı
laşılacaktır. 

Ülkemizde bahis konusu taşınmaz eski eserler 
hakkında getirilecek sınırlamalar ve koruma prensip
leri yerleşmiş ve benimsenmiştir. Bazen bu k sıtlama-
ların mülkiyet hakkının özüne dokunacak ölçülere 
kadar uzandığı olmuştur. Sadece bu hallere inhisar 
etmek kaydiyle gayrimenkulun öncelikle istimlaki ci
hetine gidilmesi düşünülebilir. Ancak «zararın kar
şılanması» esası büyük ihtilaf ve imkânsızlıklara se
bep olacağı gibi bu yola gidilmemesi de «kamu ya
rarı ilkesi» göz önüne alındığı takdirde, Anayasanın 
temel felsefesine ters düşmeyecektir. 

Eski eser ve anıt niteliğindeki gayrimenkullerin 
üzerindeki mülkiyet hakkın n kullanılışı sınırlandırılır
ken bakım ve onarım hususundaki bütün külfetin mal 
sahibine bırakılması da hak ve insaf kaideleriyle bağ
daşmaz. Bu nitelikteki eski eserler ülkeye ve Devle
te ait birer değer olduğuna göre bu gibi masraflara 
Devletin de katılması tabiîdir. Esasen gerek 1710 sa
yılı Eski Eserler Kanununun 6 nci maddesi gerekse 
6785 sayılı imar Kanununun ek 6 nci maddesinde bu 
konuda yapılacak yardımlar düzenlenmiştir. Bunun 
daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi gereklidir. 

Bu bakımdan da maddenin son fıkrası olarak 
yukarıda aç klanan hususları kapsayan sunduğumuz 
fıkranın maddeye ilave edilmesi gerekli görülmüştür. 

Bu nedenlerle ve 72 nci maddenin birinci fıkra
sındaki hükümler yeterli olduğundan 2 nci fıkranın 
metinden çıkarılmasını ve hazırladığımız fıkranın ila
ve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mazhar HAZNEDAR M. Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Sayın Haznedar siz mi açıklama 

yapacaksnız? 
A. MAZHAR HAZNEDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

72 nci maddenin son fıkrasında, tarih, kültür ve 
tabiat varlıklarından özel mülkiyete konu olanlara ge
tirilecek sınırlamalar dolayısıyla hak sahiplerinin uğ
rayacağı zararların devletçe karşılanması öngörülmek
tedir. 

Bu hükmün tazammun ettiği manayı iyi anlayabil
mek için konuya biraz daha yakından eğilmekte ya
rar görülmektedir. 

Tabiat, tarih ve kültür varl klan nedir?.. Bu ko
nuda 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 6785 sayılı 
İmar Kanununun ek 6 ncı maddesinde gerekli açık
lamaları bulmak mümkündür. 

1710 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, «Nerede 
olursa olsun, her çeşit anıtlar ve bütün taşınır, ta
şınmaz eski eserlerin devlete ait olduğu» yazılıdır. 

Yine aynı kanunda anıt şöyle tarif ediliyor : 
«önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, 
tarih, sanat bakım ndan bir önemi ve özelliği bulu
nan, korunması ve değerlendirilmesi gerekli her tür
lü mimarî eserlere ve aynı nitelikteki heykellere anıt 
denir» deniyor. 

Yine tabiî bakımdan önem ve özellik taşıyan de
ğerlere de «tabiî sit» veya «tabiî anıt» denilmekte. 

Aslında yalnız bu madde göz önüne alınırsa bu 
nitelikteki bütün eski eserlerin devlete ait olduğunun 
kabulü gerekir. Yani, özel mülkiyete yer yokmuş gibi, 
bir sonuç çıkar; fakat konuyu 1710 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesiyle birlikte mütalaa ettiğimiz takdirde, 
3 üncü maddede «Devlete ait olduğu ifade edilen bü
tün taşınır, taşınmaz eski eserler ve anıtlar» deyimiy
le sadece arkeolojik kaz larda meydana çıkarılan eser
lerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü, bu madde
de şahısların mülkiyetindeki eski eserler ile anıtlar
dan söz edilmekte ve bunlar için bazı düzenlemeler 
getirilmektedir. 

Yine 6785 sayılı İmar Kanununa 1605 sayılı Ka
nunla eklenen ek 6 ncı maddede, tarihî veya mimarî 
değeri bulunan han, hamam, kervansaray, konak, yalı, 
ev, imalathane, ibadet yeri ve benzerleri gibi, eski 
eser veya tarihî sanat yapılarıyla ilgili hükümler bu
lunmaktadır. 

Bütün bunlardan, yani bu konuyu düzenleyen bu
günkü mevzuattan çıkarılan sonuç şudur : 

Ev, konak, yalı, tabiî sit gibi, özellikleri olan ve 
özel mülkiyete konu bazı taş nmazlar üzerinde sınır
lamalar getirilebilmektedir. Çünkü, 1710 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinde bu gibi eserlerin kullanma şek-
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lindeki bir değişikliğin izine bağlı olduğu ifade edil
mektedir. Gerek 1710 sayılı Kanunda, gerekse 6785 
sayılı Kanunda bu gibi hallerde bahis konusu eser
lerin bakımı ve korunması için devletin yardımı da 
öngörülmüştür. 

Ancak, bu yardımın mahiyeti her iki kanunda bir
birinden oldukça farklıdır. Nitekim, 1710 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 15 inci maddelerinde bu maksatla 
ancak kısa veya uzun vadeli, faizsiz veya düşük faizli 
borç öngörülmüşken, (orada «borç» diyor) 6785 sa
yılı Kanunda borçtan bahsedilmeden, sahiplerine ba
kım ve onarım için bedel ödenmesinden veya bu 
hizmetin kamu tarafından bizzat yapılmasından bah
sedilmektedir. 

Görülüyor ki mevcut mevzuatta bu konudaki hü
kümler arasında paralellik kurmak zordur. Konunun 
daha açık ve seçik olarak ele alınmasında ve gerekli 
düzenlemelerin yapılmasında zorunluk vardır. 

Her iki kanunun uygulanması yaklaşık on yıldır 
yapılmaktadır. Bu konudaki uygulama bazı şikâyet
lere rağmen, yerleşmiş ve benimsenmiştir. 

Şikâyetlerin nedeni; devletin bu gibi eserlere ge
reken miktarda ve yaygınlıkta yardım yapamamasın
dan kaynaklanmaktadır. 

Hal böyle iken, yani devlet malî, olanakları bakı
mından çok zorunlu hallerde, çok mütevazi ölçüler 
içinde dahi gerekli bakım ve onarım masraflarını, 
borç şeklinde bile olsa, karşılayamazken, Anayasa 
Tasarısı ile bu konuda yepyeni bir uygulamaya geçi
lerek bu sınrlamalar nedeniyle şahısların uğrayacak
ları zararların devletçe karşılanmasının öngörülmesi, 
aslında çok büyük malî portesi nedeniyle pratikte 
gerçekleşmesi hemen hemen imkânsız bir düzenleme 
anlamına gelir. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar süreniz dolmuştur. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Bitiyor Sayın 

Başkanım. 
Nitekim, bu zararın anlamı şudur : Bilfarz bir şe

hirde mevcut olup, aynen muhafazası gereken bir 
taşınmazın sahibi, çevrede imar planına verilmiş yapı
laşma haklar ndan istifade edemediğini ileri sürerek, 
ortaya çıkan zararının ödenmesini devletten isteyebi
lir. Daha açık bir misalle mesela : 

İstanbul'daki koruların veya tabiî sit kararı alın
mış yörelerin mülkiyetini elinde bulunduran şahıslar 
aynen muhafaza edilmesi zorunluluğu nedeniyle sit 
kararı verilmiş kent bölgelerindeki taşınmazların ma
likleri, muhtemel zararlarını devlete fatura edebilir
ler ve bunların hepsi getirilen bu hüküm muvacehe-
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sinde yargı organlarından devlet aleyhine karar çı
kartabilir. 

Ülkemizde tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
çokluğu ve yaygınlığı nazara alınırsa, bu taleplerin 
devletçe karşılanması imkân ve ihtimali çok zayıftır. 

Öte yandan bu gibi değer ifade eden, özellik gös
teren eserlerin millîlik karakteri ve gelecek nesillere 
intikali zarureti göz önüne alınırsa, şahısların hem 
mülkiyet hakkının sınırlanması, hem de bütün külfe
tin onlara yüklenmesi de büyük haks zlık olur. Bu 
tutum, aslında bahis konusu niteliklere sahip eski 
eserlerin çok daha sınırlı olarak tespit ve muhafaza
sına yol açar ki, arzulanan bu değildir. O halde dev
letin bu tahsisler... 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bütün üyelerin yap
tıkları konuşmaların iki mislini yaptınız, lütfen... 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkanım, 
ben kronometre tuttum, altı dakika oldu, zaten biti
yor efendim. 

...sahiplerine yardım ve katkıda bulunması ve bu
günkü zihniyeti terkederek bu yardımın mana ifade 
eder bir düzeye ç karılması zorunlu ve hak ve huku
ka uygun düşer. 

tşte bu gerçeklerle 72 nci maddenin son fıkrası
nın metinden çıkarılması ve onun yerine yeni bir fık
ra konulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Tak
dir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Tarih, kültür ve tabiat varlıkların n korunmasın^ 

ilişkin önergede birinci fıkra ile ilgili hiçbir ihtilaf 
yok, birinci fıkra olduğu gibi kabul edilmiş. Sorun, 
özel mülkiyette bulunan tarihî kültür ve tabiat var
lıklarının nasıl düzenleneceği, ne gibi sınırlamalar ge
tirileceği ve bu sınırlamalardan dolayı hak sahipleri
nin uğrayacakları zararların devletçe karşılanması. 

Arkadaşım z burada, «Zararlara ait ödeme usulle
ri kanunla düzenlenir» demektedir. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, o değişti. O kısım o şekilde değildir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKÇTI — Bizdeki metin bu efendim, ne yapa
lım. 

• « ^ 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bilahara önergele
rinde bir değişiklik yapmışlar kelimelerde, size her
halde ulaşmamış; okuyorum efendim : 

«özel mülkiyete getirilecek sınırlamalardan dolayı 
hak sahiplerine yapılacak yardım esasları kanunla dü
zenlenir.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — önerge bu ise, yine karşı olacağız 
efendim; çünkü yardım bahis konusu değildir, mül
kiyet hakkının kullanılamamasından bir tazminat ba
his konusudur olsa olsa veyahutta devletin bu mül
kü mal sahibinden alması, kamulaştırmasıdır. 

Binaenaleyh, burada bir yardım sorununu kabul 
etmiyoruz. Bu, bizim Anayasada kabul ettiğimiz 
mülkiyet kavramı ile bağdaşmaz ve esasen bizim 
maddemizde de «Zararlar devletçe ödenir» dediği
miz zaman, devletin bunu bir kanunla yapması da 
doğaldır. Yürütme kuvveti kanuna dayanmayan bir 
yasama yapamaz, bu hususta bir işlem yapamaz, bu 
hususta istediği gibi, hareket kaidesi koyamaz. An
cak Yasama Meclisinin izin ve yapacağı kanunlar 
çerçevesinde yürütme kuvveti sorunu çözecektir. Bu 
doğal bir keyfiyettir, onun için maddede ayrıca bah
sedilmemiştir. 

En derin saygılarımızla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; bu önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Önergeyi açık oyunuza sunuyorum. 
Başka bir maddeye geçmiyorum, oylama netice

sini almak üzere bir müddet beklemek durumunda 
olacağız. 

Sayın Ali Mazhar Haznedar ve arkadaşlarının 
önergesi üzerinde oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum : 
Oylamaya 121 sayın üye katılmış; 3 çekimser, 67 ret, 
51 kabul oyuyla önerge kabul edilmemiştir. 

72 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... 72 nci madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 22 Eylül 1982 Çarşamba günü 
saat 09.00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyor-
rum. 

Kapanma Saati : 19.55 

ı » I I 
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Nurettin Âyanoğhı ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının «Başlangıç) 
oyların sonucu 

0 : 4 

kısmıyla ilgili önergesine verilen 

(ReddedJlrrııişjbk.) 

. 

A 
Halil Akaydın 
Şener Aikyol 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Erdoğan Bayık 
M. Nedim Bilgiç 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrui Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reoaii Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 131 
Kabul edenler 28 
Reddedenler : 100 
Çelküımıserlıeir : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

3 
27 
2 

(Kabul Edenler) 

0 
Mahir Canova 

D 
Bekir Sami Daçs 
Recai Dinçer 1 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Halil Ertem 

(Redde 

Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 

, Ender Ciner 
Orhan Civelek 

i C 
A. Güanglör Çalkmaikçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
tstnail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 

G 
ihsan Göksel 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel ' 

î 
Sal'fa tnaü 

K 
Rahmi Kıarafoıasıaınoğlu 
Mehmet Velid Koran 

ö 
Necmi Özgür 

>denler) 

Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 

i Akif Erginay 
Hamza Eroğhn 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ah Girmen 
AbduUah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 

V 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

1 H 
Beşir Hamitoğulları 
Alli Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Fenni ts4imyeli 

1 K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
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Enis Muratoğlu y 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adnaın Önel 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 

F 
Feyzi Feyzio 

Nuri özgöker 
Zeki Okkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin Öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

V 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M- Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 

Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

S 
ibrahim Şenocak 

T 
' Turgut Tan 

Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütifula(h Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 

| Şadan Tuzcu 

(Çekimserler) 

1 G 1 ö 

[ Bekir Tünay 
II 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
tsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 

ğlu 1 Turhan Güven I Salih Necdet Özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (RaporluX 
imren Aykut 

n 
Söıyıaımli Eradk! 

G 
Abbas Gökçe 

ibrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (tzinli) 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

İ 
Rafet Ibrahimoğlu (tzinli) 

K 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M. Vefik Kitapçıgil (Bşk. V/ 
d 

R. Adli Onmuş 
Ö 

Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi Önder 

S 
Hilmi Sabuncu 
Hayrullah SeçkJn 
Dündar Soyer 

A. Avni Şahin 
ismail Şengün 

Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 

Y 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Mustafa Yücel 

»>••« 
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Bekir Tünay ve arkadaşlanııın, T. C. Anayasa Tasansmın 2 noi maddesiyle iîgiîi önergesine verilen oyların 
sonucu 

(Reddedilmi'şltir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Ethem Ayan 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mahmut Akkılıç 
.Semer. Alk^ol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alfcop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıran Avcı 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

Üye sayısı : 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdklitmısıerîer : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
140 
44 
92 
4 

18 
2 

(Kabul Edenler) 

1 E 
Sa'dıl Erdem 

G 
Necdet Gefboloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

f f 

H 
Beşir Hamitoğullan 

t 
Fenni îslıimyeli 

K 
Raihtm|i Karahaısanioğlıu 

(Reddt 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baıturalp 
Erdoğan Bayıki 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canıova 
Abdüibaki Cebeci 
Ender Oiner 
Orhan Civelek 

cı 
A. Güngör Çakmakçı 

Halil İbrahim Karal 
M. Utkan Kocajtürk 
Mehmet Veld Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 

ö 
Feridun Şalkir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülay Öney 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Nermin Öztus, 
Kâzım öztürk 

F 
Evliya Parlak 

>denler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdüllkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
SisyamÂ Eınsek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 

S 
Paşa Sarıoğlu 

: Ahmet Sarp 

İsmail Şengün 
Ibralhim ıŞenocak 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

JF ' 
Ayhan Fırat 

O 
** 

Halil Gelendost 
Abdurra'hman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel Abdullah Pulat Gözülbüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Ali Mazhar Haznedar 
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î 
A. Asım iğneciler 
Salih înal 

K 
Mehmet Kanat 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kuntoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Naılıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Admıaın Önel; 

ö 
Salih Necdet Özdoğan 
Neomıi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lârni Süngü 

A. Avni Şahin 

Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Ş/adan Tuzcu ( 

Ut 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
tsa Vardalı 7 

V 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

(Çekimserler) 

Teoman Özalp 
T 

Turgut Tan 

A 
Alâeddin Aksoy 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
Nurettin Âyanoğtu 

O 
tlbralhlilm Gökteıp'e 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

H 
Mehmet Hazer 

(Oya Katılmayanlar) 

K 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu (İzinli) I Hilmi Sabuncu 

Selçuk Kantarcıoğlu 
M. Vef ik Kitapçıgil (Bşkv.) 

Ö 
Nazmi önder 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyar 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 

Ü 
Hidayet Uğur 

Y 
Turgut Yeğenağa 

»>•<« 
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Abdülbaki Cebedi ve arkadaşlarımın* T. C. Anayasa Tasarısının 7* ncj maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç * 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı, 
Şenıeır Akytol 
Orhan Aldikaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
ibrahim ©arangil 
Şükrü Başbuğ 
Rjeoaıi Baıtunalp 
Rıfat Bayazıt 

Üye sayısı : 

Oy verenler 

Kabul edenler ; 

Reddedenler : 

Çöküımıserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
129 
24 

103 
2 

29 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Fikri Devrıimsıel 

G 
Necdet Geboloğlu 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

ö 
Tülay Öney 

Salih Necdet Özdoğan 

Hamdi Özer 

Nuri Özgöker 

Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak 

(Reddedenler) 

Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 

Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Söıyaımâ Einsielk; 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyziioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Abdur rahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

1 
A. Asım iğneciler 
Salih înal 
Fenni tslimyeli 

.. 

% 
Türe Tuhçbay 
Cahit Tutum 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V! 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Kjanahasaınoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğhı 

M 
Ends Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Ojcel 
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Ö 
Teoman Özalp 
Necmi özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Aıtalay Peköz 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
T 

Turgut Tan 

Rag;p Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

u 
M. Fevzi Uyguner 

Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Halit Zarbun 

(Çekimserler) 

S 
îsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 

0 
Ender Oiıner 
Orhan Civelek 

E 
A. Nedim Eray 

G 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (îzinli) 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Sadi Irmak (Başkan) 

İ 
Rafet îbrabimoğlu (îzinli 

K 
M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) • 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 

Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 

S 
Hihp Sabuncu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

uı 
Hidayöt Uğur 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 

» > • • - < « 
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Fikri Devrâmsel ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa TasansaKaı 17 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen oy
ların sonucu 

(Reddedilllmıiîşıtıir.) 

A 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 
tmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İibraıhim Barangil 

C 
Abdülibaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D Vehbi Muhlis Dalbalkoğkı 
Fikri Devrimsel 

Üye sayısı : 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çatömseriar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
129 
39 
90 
— 
29 

2 

(Kabul Edenler) 

E 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 

i Akif Erginay 
T71 
Fî 

Ayhan Fırat 
G 

Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

1 1 
1 Salih înal 

1 K 
I Mehmet Kanat 
1 Halil İbrahim Karal 
1 Süleyman Sırrı Kırcalı 
1 M. Utkan Kocatürk 
1 Turgut Kunter 
1 A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
1 Recep Meriç 
1 Enis Muratoğlu 
1 Avni Müftüoğlu 

Ö 
1 Feridun Şakir Öğünç 

Tülay Öney 
Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 

T 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

j Cahit Tutum 

V 
tsa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkm 

(Reddedenler) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
panter. Alktytol 
Orhan Aldıkaçü 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ 

Reoai Baltunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık; 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
t. Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Hamza Eröğhı 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

Necdet GeSboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel1 

İbrahim Göktepe 

Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Ğrdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Fenni Isfenyeli 

K 
Selçuk Kantarctoğlu 
Raiımji Kiaraihaısaırnoğlıı 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalah 
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Nuri özgöker 
Zekü Özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

» 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

$ 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

(Oya Katılm 

Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbitay 
Serda Kurtoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Acfeıiaın Orfel 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğaa 

A 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 

C 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

Cemil Çakmaklı 
£ 

Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
"Süytaimıi Ersek 
Adnan Ersöz 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

G 
Hayati Gürtan 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

21 . 9 . 1982 O : 4 

Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandloğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 

Hayrullah Seçkin 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldıran 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 

mayanlar) 

t 
Rafet îbra'himoğlu (İzinli) 

K 
M. Vefik Kitapçıgfl (Bşkv.) 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Hamdi Özer 
Necimi Özgür 

Dündar Soyer 

Ş 
İsmail Şengün 

T 
Bekir Tünay (1. A.) 

U 
Hidayet Uğur 
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Kâzım ÖztUrk ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 24 UncU maddesiyle 
oyların sonucu 

önergesine verilen 

(Reddediıllmıiişitiır.) 

/ 

A 
Mehmet Akdemir» 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündar 
EDhem Ayan 
İmren Aykut 

V ) 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai ıBattunalip 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

A 
Hamdı Açan 
Halil Akaydın 
Şetıfâr Afeyol 
Orhan Akhfcaçtı 
Tevfüik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlü 
Mehmet Aydan 
FuaıtAzgur 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

160 
128 
60 
66 
2 

30 
2 

(Kabul edenler) 

D 
Bekir Sami Daçt 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ati Dikmen 

m 
Sadi Erdem 

G 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

H. 
Mehmet Hazer 

t 
Fenni Islimyeli 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Otkan Kocatürk 
Mehmet VelM Koran 

(Reddet 

9 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal. 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 

Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avnii Müftüoğlu 

•N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 
Aldmain Önel 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Nermin öztuş 
Kâzım öztürk 

S 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 

tenler) 

Ahmet Senvar Doğu 
E 

Hamza Eroğk» 
Halil Ertem 
Azmıi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

o 
Necdet Geiboîoğlu 

A. Lâmi Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenıocaık 

T 
Çavlıdan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyah 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

u 
Bahtiyar Uzunoğkı 

İsa Vardal 
« y 

Y 
Şerafattin Yarkın 
Namık Kemal Yolga 

Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Gökseli 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

Turhan Güven 
Vahap Güvenç 
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Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpât 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
îsmaü Arar (Raporlu) 

C 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

H 
Beştir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ratonû Kıaraihıasaınioğlıı 
Cevdet Karslı 

Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adlı Onmuş 

O 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Zeki özkaya 

M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
'Muzalfifer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

T 
Ragıp Tartan 

(Çekimserler) 

E 
Abdüllkadir Erener 

T 
Turgut Tan 

(Oya Katılmayanlar) 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Sfliy/aımü Einsekl 
Adnan Ersöz 

G 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet I'bratıimoğlu (İzinli) 

K 
M. Mümin KavaJalı 
M. Vefik Kitapçıgfl (Bşkv.) 

O 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazani Önder 
Necmi özgür 

F 
Melhmet Pamak 

V 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazarı 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halk Zarbun 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
M. AMözltünk Tekeli 
Beflcilr Tiiniaıy (1. A.) 

Ü 
Hidayet Uğur 

Y 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz, 

• > • - « 
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Mehmet Pomak ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 24 üncü maddesiyle 
oyların sonucu 

ii önergesine verilen 

(Redded'imıîşitıiır.) 

A 
Halil Akaydın 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
Erdoğan Bayık 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 

E 
Halil Ertem 

A 
Hamıdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkıhç 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Etlhem Ayan 
tmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reca'i Baturalp 
Rifat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 

Üye sayısı : 

Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Çelkıiimısiarlıeır 

Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

160 
125 
29 
90 
6 

33 
2 

(Kabul Edenler) 

Halil Evliya 

G 
İhsan Göksel 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

t 
Fenni tslimyeli 

(Redde 

Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
1VACLİ111 V—'Ctllv/V «. 

Abdülbaki Cebeci 
Enden Ciner 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

H 
A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlui 
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K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Salih Necdet Özdoğan 

P 
Mehmet Pamak 

denler) 

Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendöst 
Kamer Genç 
Abdurraıhman Ali Girmen 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtan 

H 
Mdhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih înal 

7 — 

ş 
ibrahim Şenocak, 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Yi 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel 

K 
Mehmet Kanat 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Vellid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
Adnan Orel 
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ö 

Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Zeki Özfcaya 
M. Yılmaz Özman 

Nermin öztuş 

Flalhtrti öaMttk 
Kâzım öztürk 

Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 

Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
eikmdt Altuğ (R.) 
Isıma! Arar<R.) 
Fuat Azgur 

c 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

p 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzjaifjjer Sağıişnıaın 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

•9 
A. Avni Şahin 
ismail Şengün 

1 T I 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
Cavidan Tercan 

' Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

(Çekimserler) 

E 
Sadi Erdem 
Abdıüllkadir Erener 

1 G 1 
özer Gürbüz 

(Oya Katılmayanlar) 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Siyami Ersek 

G 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 
Feyyaz Göloüklü (tz.) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafeit tıbraMımoğılu (İz.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 1 

o 1 
Turgut Oral 

Ö 
Nazmi Önder 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
/Necimi Özgür 

Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 

1 Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Bekir Tünay (t. A.) 

u 
Hidayet Uğur 

Y Turgut Yeğenağa 
1 Abdurrahman Yılmaz 

V 
Isa Vardal 

Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halk Zarbun 

M 
Avni Müftüoğlu 

S 

»-•-« 
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M. Fevzi Uyguner ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 27 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonuca 

Üye sayısı 

Oy verenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Çelkliımısıerliâr 

Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

16Q 

121 
26 

93 
2 

37 

2 

(Kabul Edenler) 

A 
Eşref Akıncı 
Mehmet Aydar 

B 

Şükrü Başbuğ 
Rıecali Ba taa lp 
Rıfat Bayazııt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Orhan Baysal 

D 
Bekıir Sami Oaçe 

E 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

K 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

O 
Aâmry OrteH 

S 
A. Lâmi Süngü 

İbrahim Şenocak 

T 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

Y 
Fuat Yılmaz 
Muştala Yücsl 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkilıç 
Semen Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M* Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 
Abdülbakü Cebeci 

Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 

A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
ibrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazetr 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 
Rjahimli Ka^ahasanöğlu 

Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
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Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

Fİ 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M, Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğiu 

Ahmet Sarp 

8 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Raıgıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
§adan Tuzcu 

(Çekimserler) 

G 1 Hayati Gürtan 
S 

Hilmi Saibuncu. 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
E'them Ayan 
4- A 1 

imren Aykut 

E ' 
Muzaffer Ender 
Hamza Eroğlu 

Sliyiaini ;Eirrsietls 
G 

Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet l'brahimoğlu (İzinli) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
M. Vefik KÜtapçıgil ('Bşkv.) 

Nihat Kubilay 
M' 

Recep Meriç 
O 

Turgut Oral 

ft 
Nazmi Önder 
Necmi Özgür 
Kâzım Öztürk (t A.) 

P 
Atalay Peköz 

S 
Hayrullah Seçkin 

[Dündaır Soyer 

'3 
İsmail Şengün 

Vı 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

• z 
Halit Zarbun 
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özer Gürbüz ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 28 inci maddesiyle ilgili önergesine verileni 
oylatın sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkilmıserltor 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
130 
59 
70 
,1 

28 
2 

(Reddedilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Mehmet Aydar 
imren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 
Necip Bilge 

C 
Abdüibaki Cebeci 
Orhan Civelek 

Ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
İsmail Hakkı Demırel 

Fikri Devrimsel 
B 

Akif Erginay 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullan 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 

Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülaıy Öınıay 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 
Faihırd Özbürk 
Kâzım Öztürk . 

Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 
A. Lâmi Süngü 

İbrahim Şenocaik 

T 
Turgut Tan 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bdk/ir Tümaıy 

u 
Hidayöt Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

W 
tsa Vardal 

Şerafettin Yarkın 
Mustafa Yücel 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
YıMııram Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reaali Battunalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 
Ender Ciner 

A. .Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvaı Doğu 

E 
A. Nedim Eray 

Abdülkadir Erener 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
ihsan Gölksal 
Abdullah Pulat Gözü'büyük 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
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H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnao Önel 

ö 
Salih Necdet Özdoğan 

Necmi özgür 
M. Yılmaz Özman 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

S 
A. Avni Şahin 

Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Lütfullah Tosyalı 

U 
M. Fevzii Uygum 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yaz?<r 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

(Çekimser) 

ö 
Teoman Özalp 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 

H 
Meihmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Raf et fbrahimoğlu (tzinli) 
Fennli Isilimyeılıi (Bş(k. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

ö 
Nazmı önder 

Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

Ş 
İsmail Şengün 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 

Z 
Halit Zarbun 

»>•« 
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Mehmet Aydar ve arkadaşlarının, T. C. Aamayasa Tasarısının 28 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
tmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başibuğ 
Mulhsiin Zdkâıi Baıyer 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdüllbalki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Üye sayısı : 60 
Oy verenler : 123 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya kaltılmayanlar 
Açık üyelikler : 

84 
33 

6 
35 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Siyami Ersek 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 
Nihat Kubilay 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Ö2)kaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talâıt Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 

Paşa Sarıoğlu 
A. Lâmi Süngü 

§ 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenıocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yüce 
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(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Ender Ciner 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 

E 
Abdülkadir Erener 
Hamza Eroğlu 
Halil Evliya 

Ff 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 

İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

K 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

O 
Adnan Orel 

Atalay Peköz 
Ş 

A. Avni Şahin 
U 

M. Fevzi Uyguner 
Yİ 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

(Çekimserler) 

Avni Müftüoğlu 
N 

Necmettin Narlıoğlu 
Hilmi Sabuncu 

(Oya Katılmayanlar) 

Halil Akaydın 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Altop 
Hikmet Al tuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 

C 
Orhan Civelek 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Kemajl Dal 

E 
Muzaffer Ender 
Adnan Ersöz 

O 

Kamer Genç 
Abdurrahman Ali G:rmen 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 
S. Feridun Güray 
Turhan Güven 

Sadü Irmak (Başkan) 
t 

Rafet îbrahimoğlu (İzin) 
Fenni tslimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kooatürk 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Tül ay Öney 
Necmi Özgür 
Nermin Öztuş 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soiyer 

Y 
Turgut Yeğenağa 

Z 
Halit Zarbun 
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Cahit Tutum ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 30 uncu maddesiyle ifeili önergesine verilen 
oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

Oya (katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
119 
26 
92 
1! 

39 
2 

(Reddeditaııişltıir.) 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Alpdündar 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Muhsin Zeikâıi ©aiyer 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray 
Akif Erginay 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Özer Gürbüz 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamıitoğulları 

K 
Halil ibrahim Karal 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

P 
Evliya Parlak 

Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

Bahtiyar Uzunoğlu 
W 

îsa Vardal 

Şerafettin Yarkın 
Müjstafa Yücel 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfük Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reoali Batturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

A. Güngör Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kooatürk 

Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adlnıaa Önel 

Ö 
Teoman Özalp 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri öztürk 
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Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğluı 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

5 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartanı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 

Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

V 
M. Fevzi Uyguner 

Osman Yavuz 

Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Haüıt Zarbun 

(Çekimser) 

Hilmi Sabuncu 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksıoy 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Alıtop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
Iisımıal'l Aiflaır (Rapor) 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

0 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vefolbi Muhlis Dabakoğlu 

£ 
Muzaffer Ender 
Abdülkadir Erener 
Sûıyaımli Elrselk ' 

G 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (îzin) 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtaru 
Turhan Güven 

Sadü Irmak (Başkan) 

1 
Rafet îbrahimoğlu (tzin) 
A. Asım İğneciler 
Fenni tslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Ralımli Karalhlaısanıoğlu (İz.) 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

O 
Turgut Oral 

ö 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi Önder 
Salih Necdet Özdoğan 

Nermin öztuş 
Kâzım Öztürk (î. A.) 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

9,'. 
ismail Şengün 

T 
Turgut Tan 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Turgut Yeğenağa 

t>m« 
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Selçuk Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının T. C. Anayasa Tasarısının 42 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Halil) Akaydın 

B 
İbrahim Barangil 
Necip Bilge 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
$an|ör Alktylo] 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ 
RecıaS Baftıunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhlsıin Zdkâ'i ©aıyer 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çdldiirmsıerter 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

160 
123 
17 

101 
5 

35 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
A. Nedim Eray 
Halil Ertem 

G 
1. Doğan Gürbüz 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 

(Reddet 

0 
Mahir Canova 
Abdürbaki Cebeci 
Ender Ciner 

c Zeki Çakmakçı 

Vehbi Muhlis Dabakoglu 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

£ 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu. 
Sliyaımü Emek 
Adnan Ersöz 
Halil EvMya 

E 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Nermin Öztuş 

ienler) 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Turhan Güven 
Vaihap Güvenç 

H 
Beşjir Harnitoğulları 
Melhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

X 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 

P 
Atalay Peköz 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halk Zaroun 

M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zelkâi Ökte 
Nazmıi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Okkaya 
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M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

B 
Remzi Banaz 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbra'him Şenocak 

Turgut Tan 

Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandöğan TokgÖz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

! Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

(Çekimserler) 

D 
Bekir Sami Daçe 

K 
Rafoimü Kıaraihalsatıioğlıu 

u 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V\ 
İsa Vardal 

Şerafettin Yarkın 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

M. Fevzi Uyguner 
2S 

Abdurrahman Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
Nurettin Âyanoğlu 

C 
Orhan Civelek 

Cemil Çalkmaklı 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 

E 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülıkadir Erener 
Azmi Eryılmaz 

G 

Feyyaz Gölcüklü (îzin) 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 

Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtam 

I 
Sad'i Irmak (Başkan) 

I 
Rafet İbrahimoğlu (ÎZJ 
Fenni İslimyeli (Bşk. 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

n) 
V.) 

'M 
Enis Muratoğlu 

O 
Adlnan Oirtel 

SI 
Hilmi Sabuncu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
Şadan Tuzcu 

Y 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
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Nihat Kubilay ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 42 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Reddedilmiştir) 

A' 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
FuaıtAzgur 

tw» 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Muıbsjn Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayıfc 

G 
Mahir Canova 

D 
Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Halil Ertem 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Maihmut Akkılıç 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 

Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çetöiimfsıeder : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

160 
115 
53 
62 
— 
43 
2 

(Kabul Edenler) 

B 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
I. Doğan Gürbüz 

t 
Rafet tbrahimoğlu 

K ^ 1 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ra/hımli Kıaraihasaınoğlju 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

(Redde 

B 
Rjeoai Baıtunalp 
Rıfat Bayazıt 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

0 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

c 
Zeki Çakmakçı 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turguıt Oıraıl 

ö 
Nermin Öztuş 
Necmd Özgüıl 

P 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

S 
ismail Şengün 
ibrahim Şenocak 

denler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Sfüyaımli Elnsdk 
Adnan Ersöz 

i Halil Evliya 
F 

Ayhan Fırat 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

u 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Isa Vardal 

Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

I Mustafa Yüoal 
35 

Halit Zarbun 

O 
ibrahim Göktepe 
AbduUah Pulat Gözülbüyük 

1 Valhap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 

K 
| Mehmet Kanat 
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Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 

Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdı Özer 
Nufli Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Atalay Peköz 
S 

M. Talât Saraçoğlu 
§ 

A. Avni Çahin 
T 

Turgut Tan 

Rag-ıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullan Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

Y 
Abdunnahıman Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâeddin Aksoy 
Semeni AlkyioJ 
Ertuğrul Ala'tlı 
Ali Nejat Alpat 
Hikmet Al tuğ (Raporlu) 
îsmail Arar (Raporlu) 
imren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemiıl Çalkimaikliı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdıüllkadir Erener 
Hamza Eroğlu, 
Azmi Eryılrnaz 

G 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtam 
Turhan Güven 

H 
Beşir HamitoğuUarı 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet rbrahimoğlu (İzinli) 

K 
Halil îbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

u 
Enis Munaıtoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adananı Oneî 

Ö 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

P 
Mehmet Pamalç 

SI 
Hilmi Sabuncu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 

Yi 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

»•-« 
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Türen Tunçbay ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 41 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oylatın sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeödürdsıeırldr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
120 
76 
43 

1 
38 
2 

(Reddedilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Sjeniöfl Alkıyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Yavuz Alitop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâıi Baıyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 

Ender Ciner 
Ç 

Zeki Çakmakçı 
D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 
Sliıyaımfı Bnaeflq • 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözü'büyük 

Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşiir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Necmi Özgür 
M. Yılmaz Özman 
Kâzım Öztürk 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

Ş 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan. 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

H 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

(Reddedenler) 

A 
Halil Akaydın 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 

B 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayıfc 
M. Nedim Bilgiç 

0 
A. Güngör Çakmakçı 

£ 
Abdüllkadir Erener 
Akif Erginay 
Halil Evliya 

Necdet Gelboloğlü 

Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RaJhimli Klaralhaısajnıopu 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 

Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzu'oğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Salih Necdet özdoğan 
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Hamdı özer 
Zeki Özkaya 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Saibuncu 
Ahmet Sarp 
A. Lâoıi Süngü 

S 
Ibra'him Şenocak 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Osman Yavuz 

Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zaıbun 

(Çekimser) 

1. Doğan Gürbüz 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
Nurettin Âyanoğlu 

C 
Orhan Civelek 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irınak (Başkan) 

t 
Rat'et tbrahimoğlu (tzin) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlı oğlu 

O 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Teoman Özalp 
Nuri Özgöker 

Mehmet Pamak 

S 
Paşa Sanoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soy er 

İsmail Şengün 

Turgut Yeğenağa 

»>-•« 
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Selçuk Kantarcıoğhı ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 42 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Reddedümişnir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Ay dar 
Fuat Azgur 

B ' 

Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Recai Baturalp 
Erdoğan Bayık 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

A 
Hamıdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akmcu 
Şemar Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 

B 
Şükrü Başbuğ 

Rıfat Bayazııt 
Muhsin Zekâi ©aıyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

Üye Sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
114 
33 
79 
2 

44 
••» 

(Kabul Edenler) 

E 
A. Nedim Eray 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

G 
thsan Göksel 
t. Doğan Gürbüz 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhimıi Kaıralhasanoğlu 
Süleyman Sırrı Kırcalı 

(Reddi 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

1 Recai Dinçer 

E 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyami Ersek 

i Adnan Ersöz 

O 
R, Adli Onmuş 

o 1 
Necmi Özgür 
Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak • 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 

deriler) 

G 
Necdet Geboloğlu 

i. Halil Gelendost 
1 Abdurrahman Aü Girmen 

Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Cevdet Karslı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 

T 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan , 

uı 
M. Fevzi Uyguner 

Y; 
Osman Yavuz 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

- • ...... , . T -»c-^-*»-™ 

ı Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğiu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertugrul Zelkâi ÖMe 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
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Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özrnan 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarnoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 
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A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 

i 
21 . 9 . 1982 

LütfuHah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
BeJkjiır Tüınıay 

0 : 4 

t| 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Vı 
Şerafettin Yarkın 
Zeki Yıldırım 

(Çekimserler) 

E. Yıldırım Avcı 
ö 

Salih Necdet Özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpa't 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
İmren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Îbrahimoğlu (İzin) 
Fenni IsUmyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı. 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Emiş Murat oğlu 

O 
Adnan Orel 

Ö 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

P 
Meihmet Pamak 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
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Selçuk Kantarcıoğhı ve arkadaşlarının, T. C. Anayasasının 42 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu 

(Reddedifaisjtir.) 

A 
Halil Akaydın 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
Remzli Banaz 
İbrahim Barangil 
Erdoğan Bayıkl 

C 
Mahir Canova 

A 
Hamdi Açan 
Möhmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Şeman AUflyıol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rjecai Batunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zeikâıi iBaiyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Abdülbakü Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çejkülmsıeırleır : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
108 
27 
77 
4 

50 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Bekir Sami Daçe 
Recai Dinçer 

E 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

G 
t. Doğan Gürbüz 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

(Redde 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
SÛyiaımft Emek: 
Adnan Ersöz 

Ayhan Fırat 

O 
Necdet Göbolbğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhimli Kıarahıaısanıoğluı 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

ienler) 

İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Föhmi Kuzuoğlu 

T 
Cavidan Tercan 

Y 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa YKtaeH 

• a s ' 
Halit Zarbun 

M 
Recep Meriç 
Avn'i Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 
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Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
İbrahim Şenocak 
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T 
Turgut Tan 

Ragıp Tartanı 

M. Ali Öztürk Tekeli 

Tandoğan Tokgöz 

21 . 9 . 1982 O : 4 

Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 

Türe Tunçbay 

Şadan Tuzcu 

Bekir Tünay 

(Çekimserler) 

V 
Bahtiyar U 

y 
tsa Vardai 

A 
Yıldırım Avcı A. Güngör Çakmakçı 

E 
Abdülkadir Erener 

G 
Hayati Gürtan 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
M. Nedim Bilgiç 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryılmaz 

I? 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğullan 

Sadî Irmak (Başkan) 
I 

Rafet Ibrahimoğlu (İzin) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Mehmet Kanat 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

M 
Enis Muratoğlu 

O 
Aktarı OrteB 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zdkâi Öto'te 
Nazmi Önder 

Tülay Öney 
Salih Necdet Özdoğan 
Fahri Öztürk 
'Kâzım ÖziCürk (I. A.) 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Namık Kemal Yolga 

t>m« 
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Selçuk Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 42 nci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oylann sonucu 

(Reddeditaııişltıir.) 

Al 
Halil Akaydın 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 

Mahir Canova 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
•Semeni AÖryol 
Orhan Aldrkaçtı 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Et'hem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Mulhlsikı ZÖkâıi Baıyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Abdülıbaki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Üye sayısı : 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çelkjiımisiarlıar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

16Q 
99 
21 
73 

5 
59 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Abbas Gökçe 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 

jt*iaSö«*«!iM«st5»»«ı»ı*j<fea'.*•<.>!?.•!•:*.'. .- <i-r; 

(Redde 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
ismail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dilemen 
Recai Dinçer 

E 
Sadi Erdem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 

Necdet Gebolöğlu 
Halil Gelendost 
Abdurraihman Ali Girmen 
İhsan Göksel 

Abdullah Pulat Gözübüyük 

H 
AM Mazhar Haznedar 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 

O 
Nermin Öztuş 

P 
Atalay Peköz 

. . . . ,..-. . , , - . . s - , . - • • . : , : : • - . , , - . • . . o - ^ i . . 

denler) 

Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

t 
A. Asım İğneciler 
Fenni Islirnyeli 

K 

Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunlter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 

Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

S 
Hilmi Sabuncu 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 

U, 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

. .c.^ "• *>'!if....'^-vi3B»^»MWîrit-

. 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

P, 

Mehmet Parnak 
Evliya Parlak 

S 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
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Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

3 
ismail Şenıgün. 
İbrahinı Şenoeak 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 

Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

Isa Vardal 

Y 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 

(Çekimserler) 

E. Yıldırım Avcı 
D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Abdıülkadir Erener 

Salih inal 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpât 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
Iısımiatl Aıriaır (Rapor) 
İmren Aykut 

B 
Rıeoaii Baltutfalp 
Erdoğan Bayık 
M. Nedim Bilgiç 

Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Muzaffer Ender 

A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Sliıyıajmfi EMsıelk! 1 
Adnan Ersöz 

G 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (fzin) 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Beşdr Hamlitoğulları 
Mdhmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Raf et İbrahimoğlu (izin) 

K 
Mehmet Kanat 
Rahımli Kanahlaısanıoğlıu 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

M 
Enis Muraıtoğlu 

O 
AdmaJn; lOrtefli 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekâ i Ökte 
Nazmi Önder 
Tiilay Öney 
Salih Necdet Özdoğan 
Necmi Özgür 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

§ 
A. Avni Şahin 

T 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

Y 

Şerafett'in Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yüaefl 

Z 
Halit Zarbun 

•••« 
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Ayhan Fırat ve Arkadaşlarıııiın TC Anayasa Tasarısının 45 inci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çâkliımısıerletr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
129 
59 
65 
5 

29 
2 

(iRteddedilimişitıiır.) 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 

O 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek. 

A, Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

E 
A. 'Nedtiım Etray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
S/iıyaımi Elrısetkj 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtarı 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 

K 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Hamdi Özer. 
Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

ş 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkın -

(Reddedenler) 

A1 

Hamdi Açan 
Şener Akyol 
Orhan Aldrkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşjkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 

B 
ibrahim Barangil 
Reoali BaSturıalp 

Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Hamza Eroğlu; 

Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
ihsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih inal ı 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kaivalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kooatürk 
M. Velid Koran 
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Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Adinıan Oreü 

0 
Ertuğrui Zekai ökie 
Nazmi önder 
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Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 

A. Avni Şahin 

T 

Ragıp Taırtonı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Türs Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

(Çekimserler) 

Orhan Baysal 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

O 
Turgut Oral 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yoîga 

Z 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Fuat Azgur 

C 
Ender Ciner 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Fikri Devrimsel 

ES 
Muzaffer Ender 

G 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcülklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Raföt îbrahimoğlu (îz.) 
Fenni tslimyeli 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Velfâk Kiıtıapçıgil 
ı(Bşk. V.) 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Necmi özgür 
Fahri Öztürk 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

Cavidan Tercan 

X 
Muammer Yazar 
Mustafa Yüoel 

i>9« 
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Mahmut Akkılıc ve Arkadaşlarmın TC Anayasa Trsansmın 46 na Maddesiyle İlgili önergesine verüen 
Oyüarın Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açarr 
Mdhmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıc 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
İmren Aykuıt 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Üye sayısı : 160( -m•• 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler m : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

129 
86 
38 , . • 
5 

29 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
tsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

F. 

A. Nedim Eray 

Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğhı 
Siıyaımâ Ensök 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğhı 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 

Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Halil ibrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Meihmet VelHd Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kuntoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Avni Müftüoğlu 

rt 
Necmettin Narlıoğlu 

0 
Feridun Şalkir Öğünç 
Teoman Özalp 
Hamdi özen 
Nuri özgöker 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Kâzım Öztürk. 

E 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

s tsmail Şengün 
llbralhim Şenocalk 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfutlah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 

Şerafettin Yarkm 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

25 
Halit Zarbun 
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. A 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 

B 
Reoaıi Balturalp 
Erdoğan Bayık, 

D 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 

O 
Abdurra'hman Ali Girmen 
İhsan Göksel 

(Reddet 

1. Doğan Gürbüz 
H. Erdoğan Güreli 
Turhan Güven 

H % 

Beşir Hamitoğulları 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
A. Mümin K'atvaHiajto 
Nihat Kubilay 

ienler) 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnıaan Oıtefl 

Ö 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazm'i önder 
Tülay Öney 
Salih Necdet özdoğan 
Zeki Özkaya 

(Çekimserler) 

B 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

M 
Enis Muratoğlu 

a 
A. Lâmi Süngü 

P 
Mehmet Pamaki 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Bekir Tünay 

Yi 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Alâeddin Aksoy 
•Şbusr. Alk^ol 
Ertuğrul Alatlı 

Ali Nejat Alpat 
Yavuz Alıtop 
Hikmet Afltuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
E. Yıldıranı Avcı 

C 
Ender Ciner 

S 
Muzaffer Ender 

G 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Raf et îbra'himoğlu (İzinli) 
Fenni îslim'yeÜ ı(JBışlkv.) 

K 
Rahmji Karaihasanoğk) 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşkv.) 
M. Uttan Kocajtürk 

Ö 
(Necimi özgür 
Fahri öztürk 

Atalay Peköz 
S 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

y 
İsa Vardal 

Y 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

» • • < « 
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İmren Aykut ve Arkadaşlannm TC Anayasa Tasarısının 48 inci Maddesiyle tlgll) Önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabuıl edenler 
Reddedenler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
123 
45 
76 

2 
35 
2 

(Redd'ediıMşJtık.) 

(Kabul Edenler) 

A 
Eşref Akıncı 
Mustafa Alpdündar 
EtHıem Ayan 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Riıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
İsmail Hakkı Demire! 

Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
A. Nediım Eray 
Abdülkadir Erener 
(Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

K 
Halil İbrahim Karal 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

O 
Adnan Orel 

Ö 
Tülay Öney 
Nuri Özgöker 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

(Reddedenler) 

Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 

Erdoğan Bayık, 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Mani* Canova 
AbdülbaM Cebeoi 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 

D 
Veihlbi Muhlis Dabakoğlu 
BeMr Sami Daçe 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğluı 
Halil Ertem 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük) 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 
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N 
Necmettin Narlıoğlu 

0 
Turgut Oral 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Necmi özgür 

Zeki Özfcaya 
M. Yılmaz Özman 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağıışmıaın 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartarı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lü'tfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

(Çekimserler) 

E 
Akif Erginay 

ö 
Nazmi Önder 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâeddin Aksoy 
Ertuğral Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
HSkmdt Altuğ (R.) 
ismail Araır{R.) 

B 
Recafi Baturalp-

c 
Ender Ciner 

E 
Muzaffer Ender 
Halil Evliya 

n 
Ayhan Fırat 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
Hayati Gürtan 

H 
Mdhmet Hazer 

Jl 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafeit Ibnatıiimoglu (tz.) 
Fenmli Islimyeılli i(Bşık. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Hamdi Özer 
Nermin Öztuş 
FaJhuti öaüüırlk 

S 
Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
*< 

Türe Tunçbay 
V 

Isa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 

)>-•-« 
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tmren Aykut Ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasan sının 51 nci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenier 
Reddedenler 
Çekütaiserldr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
129 
42 
84 
3 

29 
2 

(Reddedilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

A 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündar 
tmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
M'iıtok Zekâıi Baiyer 
Orhan Baysal 

C 
Orihan Civelek 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray 
Sfiıyaımft Etnsıeik} • 
Adnan Ersöz 

G 
Necdet Geiboloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

K 
Halil İbrahim Karal 

Turgut Kunter 
A. Feihmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Mııratoğlu 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sanoğlu 

Ahmet Sarp 
S 

İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Mustafa Yücel 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Semen AHqyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Neöip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 
Abdülıbaki Cebeci 

Ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Veblbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recaıi Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 

Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 

Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Gökltepe 
Abdullah Pulat Gözü'büyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Alii Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Raıhlmli Klaralhasanıoglııı 
Cevdet Karslı 
A iMümıin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 
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N 
Necmettin Narlı oğlu 

O 
Turgut Oral 

ö 
Teoman Özalp , 
Necmi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzaffer Sağışman 
A. Lâmi Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartan. 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydm Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

uı 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

(Çekimserler) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Alitop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
Nurettin Âyanoğlu 

O 
Ender Ciner 

G 
Turhan Güven 

O 
Adnan Orel 

c 

o 
Salih Necdet özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

A. Güngör Çakmakçı 

Muzaffer Ender 
F 

Ayhan Fırat 
O 

Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
H 

Mehmet Hazer 
I 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet ibrahimoğlu (izin) 
Fenni tslimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil , 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 

R, Adli Onmuş 
Ö 

Erıtuğrul Zekâi Ökte 

Nermin Öztuş 
Fahri Öztüfk 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T , 
M. AJi Özrürk Tekeli 

V 
Isa Vardal 

Y 
Muammer Yazar 
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Ayhan Fırat ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasa rısının 54 üncü Maddesiyle İlgili Önergesine Verilen 
Oylann Sonucu 

(Reddedimıi#r.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 

1 * 

H 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 

c 
Zeki Çakmakçı 

D 
Fikri Devrimsel 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı 
Şemsem Alkyol 
Orhan Aldıkaçtı 
AH Nejaıt Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 1 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdkliımserleir : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

27 
49 
75 
3 

31 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
Akif Erginay 
Siyanı! Ersek 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

Fi 
Ayhan Fırat 

G 

Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Mehmet Kanat 

(Reddi 

Reciai Baitutfalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 

0 
Mahir Canova 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Veh'bi Muhlis Dalbalkoğlu 

I Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
t. Hakkı Demirel 

Turgut Kuriter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 
A. Lâmi Süngü 

ıdenler) 

Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenoca'k 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu ( 
Bekir Tünaıjl 

U 
Hidayet Uğur 

Vı 
İsa Vardal ? 

y 
Şerafettin Yarkın 
Mustafa Yücel 

Abbas Gökçe 
İhsan Göksel1 

ilbralhim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
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K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhimli Kar&ıhaısatifogl'U 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kalvaltalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

Recep Meriç 

N 
Necmet tin Naı îı oğlu 

O 
Turgut Oral 
Aıdüıan Önel 

ö 
Nazmıi Önder 
Teoman Özalp 
Necmıi Özgür 
Zeki Özîkaya 
M. Yılmaz Özman 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 

Ş 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartaa 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Aydın Tuğ 

• V 
M. Fevzi Uyguner, 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbım 

D 
Ali Dikmen 

(Çekimserler) 

Ö 
Salih Necdet Özdoğan 

T 
Lütfullah Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâeddin Aksoy 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Yajvuız Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
İmren Aykut 

B 
İbrahim Barangil 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

c 
Ender Ciner 

Orhan Civelek 
Ç 

Cemil Çakmaklı 
£ 

A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Hamza Eroğlu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

Özer Gürbüz 
I 

Sadi Irmak (Başkan) 
î 

Rafet tbrahimoğlu (tzinli) 
Fenni îslimyedi (Bşlk. V.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
/M. Vefiık Kifcapçılgil 
(®şk. V) 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Entuğrui Zekâi Ökfce 
Fahri Öztürk 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Muammer Yazar 
Fuat Yılmaz 

»>-•-« 
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Özer Gürbüz ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 54 üncü Maddesiyle 
Oyların Sonucu 

İlgili önergesine Verilen 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Meihmet Akdemir 
Maıhmut Akkılıç 

Mustafa Alpdündar 

Mehmet Aydar 

B 
Remzi Bajnaz 
Muhsin Zekâi Baıyer 
Necip Bilge 

c 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Şemıar Aikjyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Numettin Âyanoğilu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Baş'buğ 
Rıecafi Baltunalp 

Üye sayısı ; 160 

Oy verenler : 129 

ICabul edenler : 

Reddedenler : 
Çeikliımisfârfer : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

37 

84 
8 

29 
-> 
±4 

(Kabul Edenler) 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
Akif Erginay 

n 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gür tan 
Va'hap Güvenç 

H 
Besjir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

(Reddet 

Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
tsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Sen var Doğu 

— 65 

M 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

ienler) 

E •• 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Sliytaımii Ersek! 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Y% 

. F! 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

9 — 

S 
Paşa Sarıoğlu 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Isa Vardal 

Y 
Mubtafa Yücel 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 

Mehmet Kanat 

Selçuk Kantarcıoğlu 
RalhimE Karalhalsanıoğlu 

Cevdet Karslı 

A »Mümin Kavaîalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 

Turgut Kunter 

Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 
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M 
Recep Meriç 
Enıis Muratoğlu 

O 
Turgut Oral 
Aidtaian Orte» 

Ö 
Nazmü Önder 
Necmi Özgür 

Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
ibrahim Şenocak! 

Ragıp Tartan, 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Bekir Tünay 

u 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Hali't Zarbun 

O 
Abbas Gökçe 
îbrahi-m Göktepe 
Turhan Güven 

(Çekimserler) 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 

Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâed'din Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
imren Aykut 

Or̂ han Civelek 

A. Nedim Eray 

Abdülkadir Erener 
Hamza Eroğlıı 

G 
Necdet Geiboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 

H 
Mdhmet Hazer 

1 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet Ibrahimoğlu (îzin) 
Fenni İslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Ertuğrul Zdkâi ökte 
Fahri Öztürk 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

ismail Şengün 
U 

Bahtiyar Uzunoğlu 
Y 

Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
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Mehmet Aydaı ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 56 ncı Maddesiyle 
Oyların Sonucu 

önergesine Verilen 

(Red'dedalmiştLr.) 

' 

A 
Mustafa Alpdündar 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
Necip Bilge 

D 
Fikri Devrimsel 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akküıç 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başjbuğ 
Recai Baturalp 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya 'katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

60 
119 
21 
95 

3 
39 
2 

(Kabul Edenler) 

G 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitogulları 
Ali Mazhar Haznedar 

(Reddet 

Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zdkâıi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Mahir Canova 
Abdülbâki Cebeci 
Ender Ciner 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Samlı iDaçe 
KemaJ Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Hamdi özen 
Nermin öztuş 

P 
Evliya Parlak 

lenler) 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Siyatrıi Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

P! 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Geiendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Göziibüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

S 
Paşa Sarioğlu 

T 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Mustafa Yücdi 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karalhasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavaüalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
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<* 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

A 
Alâed'din Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
İmren Aykut 

B 
M. Nedim ©ilgiç 

C 
Orhan Civelek 

Q 
A. Güngör Çakmakçı 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Er ener 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Saibuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 

İsmail Şengün 
İbrahim Şenıocak 

T 
Ragıp Tartan, 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyguner 

(Çekimserler) 

ç 
Cemil Çakmaklı 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

Akif Erginay 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Abdurrahman Ali G:rmen 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoğlu (İzin) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 

Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 

V 
İsa Vardal 

Yi 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halit Zarbun 

Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

S 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soiyer 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Belfcir Tünaiy (l.Â.) 

V 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Namık Kemal Yolga 
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Mehmet Aydar ve arkadaşlarının TC Anayasa Tasansmnı 57 nd maddesiyle ögiB önergesine verilen 
oylatın sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdklilmserlıar 
Oya katılmayanlar 
Ayık üyelikler 

160 
109 
W 
87 
6 

49 
2 

(ReddedimıişKir.) 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Akdemir 
Mustafa Alpdündar 
Mehmet Aydaiî 

B 
Remzti Banaz 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

G 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

K 
Turgut Kunter 

Ö 
Nermin öztuş 

F 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarnoğlu 

Tl 
Cahit Tutum 

İsa Vardal 

Mustafa Vüoel 

(Reddedenler) 

Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncıı 
Senem Alktyıol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevflik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğtu 
FuaıtAzgur 

B 
îbraıbim Barangil 
Şükrü Basjbuğ 
Recai BaJtumlp 
Rıfat Bayazıt 
Mulhsin Zekâi Bayer 

Erdoğan Bayık) 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Caniova 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 

A. Güngör Çakmakçı 
D 

Velhlbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlü 

Sfty&ımj Emdk 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

n 
Feyzi Feyzioğlu 

Halil Gelendiost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Gökftepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Vaıhap Güvenç 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 

Rıalhlmli Karaihlasaınıoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Avnıi Müfitüoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adnjan OneK 

ö 
Nazmd önder 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
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Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lânıi Süngü 

A. Avni Şahin 

ismail Şengıın 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfulah Tosyalı 

Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

u 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 

Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

% 
Halk Zarbun 

a 
Ali Mazhar Haznedar 

{Çekimserler) 

K 
A İMüntin Kalvajlalı 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 

Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
imren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

Zeki Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 

m 
A. Nedim Eray 
Abdülkadlir Erener 
Akif Erginay 
Azmi Eryilmaz 

I? 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geiböloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
ihsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 
Turhan Güven 

H 
Beşir HamıitoğuUarı 
Mehmet Hazerı 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet Ibrahimoğlu (İzin) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

Feridun Şakir Öğünç 

Ertuğru! Zekâi Ökte 
Tülay öney 
Hamdi Özer 
iKâzım Özffiürk (t. A.) 

ÎR 
Atalay Peköz 

S 
Ahmet Sarp 
Hayrüllah Seçkin 
Dündar Soyer 

X 
Turgut Tan 
Türe Tunçbay 

u 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkm 
Zeki Yıldırım 

» • • - < • 
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Anayasa Komisyonunun TC Anayasa Tasarısının 62 ncli Maddesliyle 
Sonucu 

i önergesine Verilen Oyların 

(Kabul ddMştir.) 

A' 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Şener Aikyol 
Orhan AJdıkaçtı 
Tevfiilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğiu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Remli Bafcuralp 
Rıfat Bayazıit 
Muhsin Zekâi Baıyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ma'hir Canova 
Abdüllbafci Cebeci 
Ender Cinef 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Daibakoglu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdktörnserier : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
109» 

104 
5 

— 
49 
2 

(Kabul Edenler) 

. Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Sfiıyaimli Bnsak 
Adnan Ersöz 
HaM Ertem 
Halil Evliya 

fl 
Feyzi Feyzioğlu 

G • 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Götktepe 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtant 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamiiltoğullan 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

1 K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahımii Karatesaınıoğlu 
Cevdet Karslı 
A Mümin KavaÜalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuibilay 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adttuaaı Önel 

ö 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Hamdi özer 
Necmi Özgür 
Nuri özgöken 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
•».T X .A 

Nermın Öztuş 
Fahri öztürk 

F 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

1 s 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
A. Lâriıi Süngü 

8 
İsmail Şengün 
İbralhim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı ' 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

2J 
Haht Zarbun 
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(Reddedenler) 

B 
Erdoğan Bayıkj 

O 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 

% 
Serda Kurtoğlu 

0 
Nazmı önder 

Y 
Osman Yavuz 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Hamdı Açan 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
tsmıalil AlriafP (Rapor) 
Mehmet Aydar 
tmren Aykut 

B 
Remzi Baoıaz 

C 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil ÇaJkmakh 

D 
Bekir Sami Daçe 

£ 
A. Nedita Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
îhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
S. Feridun Güray 
Turhan Güven 

fl 
Melhmet Hazer 

I 
(Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu (tzin) 
Fenni îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kooatürk 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R.; Adli Onmuş 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 

Salih Necdet özdoğan 
Kâzım Öztürk (î. A.) 

S 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

S» 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 

U 
Hidayet Uğur 

VI 
îsa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkın 
Turgut Yeğenağa 

•>•«< 
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AK Mazhar Haznedar Ye Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 72 nci Maddesiyle İlgili Önergesine 
Yerilen Oyların Sonucu 

(RtKidediilrnâştiT.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
nail 
51 
m 

37 
2 

(Kabul edenler) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir * 
Eşref Akıncı 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alitop 
Elhem Ayan 
Mehmet Aydan 
îlmren Aykut 
FuatAzgur 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 

D 
Ali Memen 

Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

Mehmet Velüd Koran 
Nihat Kubitay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Tülay Öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özen 
Nuri özgöker 
Necmi Özgür 
Nermin öztuş 

II 
Evliya Parlak 

3 
ismail Şengün 
İbrahim Şenıocak 

CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tüflaıy 

U 
Hidayet Uğur 

VI 
İsa Vardal 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Şesuar Aikyiol 
Orhan AMıkaçtı 
Tevfiilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avciı 
Nurettin Âyanoğkı 

B 
İbrahim Barangil 

Şükrü Başbuğ 
ReeaS Batomalp 
Rıfat Bayazııt 
Erdoğan Dayık 
Necip Bilge 
M. Nedim 

O 
Mahir Canova 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner 

Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bakir Sami Daç« 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

ES 
Hamza Eroğhıı 

SüiyatnÜ Bnsök! 
Adnan Ersöz 

H 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
ihsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
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özer Gürbüz 
Hail Erdoğan Gürel 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rıahimji Kianabıasamioğk. 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 

A Muinin Kavaflıalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Serda Kurtoğhı 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Nazmi önder 
Zöki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
Muzalffer Sağtşman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

3 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartan 

U 
M. Fevzi Uyguner 

l î 
Osman Yavuz 
Muammer Yazan 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fualt Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

O 
Abbas Gökçe 

(Çekimserler) 

O 
Turgut Oral 
Aıdöıaın Önel 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 

C 
Orhan Civelek 

Q 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

E 
Muzaffer Ender 

Abdülikadir Erener 
Halil Ertem 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gelboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
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B A Ş L A N G I Ç 

Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak 
Türkiye Cumhuriyetini kuran; 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna inanan; adaleti devletin temeli sayan; 
Tüm fertlerini, Atatürk milliyetçiliği ilkesini uygulayarak kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez 

bir bütün, millî şuur ve ülküler etrafında imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde toplayan; 
Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din kurallarına 

dayandırılmaması şeklinde anlayan; 
Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılâplarıyla çağdaş uygarlık düzeyine erişip, dünya milletler ailesi

nin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak seçkin yerini almış bulunan Büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi gerçek
leştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezliğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi korumak 
ve toplumun huzur ve refahını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan 
ve Atatürk ilkeleriyle inkılâplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu Anayasa'yı kabul ve ilân ve onu hürri
yetçi demokrasiye âşık evlâtlarının koruyuculuğuna emanet eder... 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

I. Devletin şekli 

MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

II. Cumhuriyetin temel ilkeleri 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti 

MADDE 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Resmî dili Türkçe'dir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 
Millî marşı «İstiklâl Marşı»dır. 
Başkenti Ankara'dır. 

IV. Devletin temel amaç ve görevleri 
MADDE 4. — Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin 

bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının geliş
mesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 

V. Egemenlik 

MADDE 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa'nm koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 

veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

VI. Kanun önünde eşitlik 

MADDE 6. — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayırım gözeti'kneksıizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak ha-

raket etmek zorundadırlar. 

VII. Yasama yetkisi 

MADDE 7. — Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez. Anayasa ile Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi saklıdır. 
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VIII. Yürütme yetkisi ve görevi ' 

MADDE 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa'ya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılir ve yerine getirilir. 

IX. Yargı yetkisi 

MADDE 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

X. Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 

MADDE 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz. 

XI. Devlet şeklinin değişmezliği 

MADDE 11. — Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değişti
rilmesi ıteklif edilemez. 

İKİNCİ KISIM 

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GETMEL HÜKÜMLER 
I 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

MADDE 12. — Herkes, kişiliğine ıbağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da 
ihtiva eder. 

Temel hak ve hürriyetler, ancak bu ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanılabilir. 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 

MADDE 13. — Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın, 
genel sağlığın ve diğer kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa'nın ilgili mad
delerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlana
bilir. 

Bu sınırlamalar, hürriyeti temel alan demokrasi gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında 
uygulanamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri, temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 

MADDE 14. — Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar, bu 
amaçla kullananlar, kötüye kullandıkları o hak ve hürriyeti kaybederler. Hak kaybı hükmü maıhkemelerce 
verilir. 
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Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarım bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzelkişiler
le, topluluklar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasa'nın hiçbir hükmü, bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette 
bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 

MADDE 15. — Savaşta, sıkıyönetimde veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü
kümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 
kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 
alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi, savaş hukukuna uygun fiillerden doğan ölümler ile idam 
cezalarının infazı ve onyedinöi maddenin «on fıkrasındaki diğer haller hariç, kişinin yaşama, maddî ve manevî 
varlığı ve bütünlüğünün korunacağı; kimsenin dinî inançlarını, düşünce ve kanaatlerini açiKİamaya zorlana-
mayacağı ve bunlardan dolayı kınamp suçlanamayacağı; suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği; suçu 
hükmen sabit oluncaya kadar sanıkların suçlu sayılamayacağı kural ve hürriyetleri ihlâl edilemez. 

V. Yabancıların durumu 

MADDE 16. — Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

KtŞÎNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 

I, Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 

MADDE 17. — Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 'bütünlüğüne dokunulamaz; rızası ol

madan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz; doku ve organları alınamaz. 
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 

tabi tutulamaz. 
Mahkemelerce verilen idam cezalarının infazı ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararları

nın yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bas
tırılması, olağanüstü ya da sıkıyönetim veya savaş hallerinde yetkili merciin verdiği emıirlerin uygulanması sı
rasında silâh 'kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, bi
rinci fıkra hükmü dışındadır, 

İL; Zorla çahşürma yasağı 

MADDE 18. — Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 
Şekil ve şartlan kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük süresi içindeki çalıştırmalar; askerî nitelikte olan 

veya askerlik görevi yerine geçen ya da olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihti
yaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla 
çalıştırma sayılmaz. 

UL Kişi hürriyeti ve güvenliği 

MADDE 19. — Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen : 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mah

keme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuk-
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lanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın ye
rine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir 
serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirti
len esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen 
veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geriverme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tu
tuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya de
ğiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer 
hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim karan olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri yahut haklarındaki iddialar herhal
de yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal bildirilir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 
en geç kırksdkiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok on'beş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kim
se, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Olağanüstü hal, sı
kıyönetim ve savaş hali ile ilgili hükümler saklıdır. 

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu yakınlarına bildirilir. 
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest 

bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunma
sını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini 
ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı 
merciine itiraz hakkına sahiptir. 

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir. 

IV. özel hayatın gizliliği ve koranunası 

A. özel hayatın gizliliği 

MADDE 20. — Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir, özel 
hayatın ve1 aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları ve 
eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

B. Konut dokunulmazlığı 

MADDE 21. — Kimsenin (konutuna dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kıhnan merciin 
emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 

C. Haberleşme hürriyeti 

MADDE 22. — Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın

ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kıhnan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve giz
liliğine dokunulamaz. 
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V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 

MADDE 23. — Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 

kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 
amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuştur

ması gereği sınırlanabilir. 
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

VI* Din ve vicdan hürriyeti 

MADDE 24. — Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
İbadetler,' dinî âyin ve törenler serbesttir; bunlar kamu düzenine, genel ahlaka ve bu amaçlarla çıkarılan 

kanunlara aykırı olamaz. 
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere kaltılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî 

inanç ve kanaatlerinden ve dinî inancının gereklerini yerine getirip getirmemesinden dolayı kınanamaz ve 
suçlanamaz. 

Din ve ahlak eğitim ve Öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu olup, Devletin denetim ve göze
timi altında yapılır. îslam dinine mensup olmayan kişilerin din derslerini takibi isteklerine bağlıdır. 

Millî egemenlik ve Cumhuriyet ilkelerine aykın olarak kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasî ya da şahsî çıkar veya nüfuz 
sağlama amacıyla, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan değerleri, her ne suretle olursa olsun 
istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tü
zelkişiler hakkında kanunun öngördüğü müeyyideler uygulanır. 

VIL Düşünce ve kanaat hürriyeti 

MADDE 25. — Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve 

kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 

MADDE 26. — Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın ha
ber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema 
yoluyla yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce 
belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanu
nun öngördüğü meslek sırlarının korunması, yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımım 
engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 

MADDE 27. —Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda 
her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu fıkra hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının ka
nunla ayrıca düzenlenmesine engel değildir. 
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X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 

A. Basın hürriyeti 

(MADDE '28. — ©asın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak dzin alma ve malî 'teminat yatırma 
şartına bağlanamaz.. 

Resmî dilden başka bir dilde yayım yapılması izine bağlıdır. Milletlerarası antlaşma 'hükümleri saklıdır. 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 
Basın hürriyet'in'in sınırlanmasında da yirmialtıncı madde hükümleri uygulanır. 
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ya da ayaklanma 

veya isyana teşvik eder nitelikte olan her türlü ha'ber ve yazıyı, hangi sıfatla olursa olsun basanlar ve bas
tıranlar, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. IBu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım 
önlenebilir^ 

Yargılama görevinin 'amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecelk sınırlar içinde, 
hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz, 

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların sonışturma veya kovuşturmasına geçilmiş ol
ması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili mer
ci, 'bu kararımı en geç yirarıidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en ıgeç kırksekiz saat 
içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

Süreli veya süresiz yayınların' suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel 
hükümler uygulanır. 

Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriye
tin temel 'ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme 
kararıyla geçici olarak kapatılabilir, Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü ya
yın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır. 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 

MADDE 29. — Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. 
Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanun

la düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı 
siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz. 

Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânla
rından eşitlik esasına göre yararlanır. 

C Basın araçlarının korunması 

MADDE 30. — Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde işlenmiş 
bir suçtan mahkûm olma hali hariç, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez ve işletilmek
ten alıkonulamaz. 

D, Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı 

MADDE ıJl. — Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve 
yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri demokratik esaslara 
ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. 
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Kanun, onüçüncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu 
araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici 
kayıtlar koyamaz. 

E. Düzeltime ve cevap hakla 

MADDE 32. — Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 
kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından karar ve
rilir. 

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 

A. Dernek kurma hürriyeti 

MADDE 313. — Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe 
üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulana
cak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Dernekler, onüçüncü maddedeki genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî 
amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek olamaz
lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket ede
mezler. 

Kuruluş şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, 
kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve 
suçların önlenmesi bakımlarından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hâktim kararına kadar yetkili kılı
nan merciin emriyle faaliyetten alıkonulabilir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel asayi
şin korunması amacıyla dernekler tçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin 
dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına 
engel değildir. 

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır. 

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 

MADDE 34. — Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen
leme hakkına sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller kanun
da gösterilir. 

(Kanunun, ertelemeyi öngördüğü hallerde, süre iki ayı geçemez. 
Demekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kendi konu ve amaçları dışın

da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; ve konu ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri yürü
yüşlerine katılamazlar. 

XII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 

A. Hak arama hürriyeti 

IMIADDE 35. — Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 
ve davalı olarak iddia, savunma ve adîl yargılanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçmamaz. 
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Bi Tabiî ve kanunî hâkim güvencesi 

MADDE 316. — Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran 

yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 

MADDE 37. — Suç, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Genel müsadere cezası verilemez. Vatandaşlıktan çıkarma, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde suçları 

ile ilgili olarak kanunla öngörülen istisnalar saklıdır. 
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin 

iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar geti ilebilir. 
İKişi hürriyetini kısıtlayıcı cezaların yahut bu nitelikteki güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi, önce

likle hükümlünün ıslahı ve eğitilmesi amacına yönelik olarak düzenlenir. 
Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlama sonucu doğuran bir beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez. 

XIII. Kanunların geriye yürümemesi 

MADDE 38. — Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı ce
zalandırılanız; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez. 

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. 

XIV. tspat hakkı 

MADDE 39. — Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiy
le ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hak
kına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadı
ğının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 

MADDE 40. — Bu Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, ihlal fiilî resmî görev
liler tarafından görevlerini ifa sırasında işlenmiş olsa da, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkâ
nının sağlanmasını istemek hakkına sahiptir. 

(Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, dev
letçe tazmin edilir. 

Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL VE İKTİSADÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailenin korunması 

MADDE 41. — Aile, Türk Milletinin temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile babanın ve özellikle ananın ve çocukların korunması ve eğitimi için 

gerekli tedbirleri dır, teşkilâtı kurar. 
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II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 

MADDE 42. — Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 
Eğitim ve öğretim, Devletin başıfia gelen ödevlerin dendir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gö

zetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 
Eğitim ve öğretim hünriyeti, Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 
Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli tedbirleri alır. 
Temel eğitimin ilk kademesi olan ilk öğretim, öğrenim çağındaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için 

zorunludur ve temel ve orta eğitim Devlet okullarında parasızdır. 
Devlet, genel, meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi, kalkınma planları hedef ve doğrultusunda, millî ikti

sadın, sanayi, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenler ve denetler. 
Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanun

la düzenlenir. 
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitim ve öğrenime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak için ge

rekli tedbirleri alır. 
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını 

sağlamak amacıyla gerekli yardımları yapar. 

III. Mülkiyet ve miras hakları 

A. Genel kural 

MADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, diğer temel haklar gibi, Ana-
yasa'nın güvencesi altındadır. 

Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına aykırı olamaz» 

B. Kıyılardan yararlanma 

MADDE 44. — Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır; kazanılmış haklar saklıdır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanma

da öncelikle kamu yaran gözetilir. 
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre" derinliği ve kişilerin (bu yerlerden yararlanma im

kân ve şartları kanunla düzenlenir^ 

C. Toprak mülkiyeti 

MADDE 45. — Devlet, toprağın, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak ve millî iktisada 
katkıda bulunacak şekilde verimli işletilmesini gerçekleştirmek, toprak kaybını önlemek ve tarım reformu uy
gulaması için ihtiyaç duyulan toprağı sağlamak amacı ile gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçla değişik 
tarım bölgelerine ve ürün çeşitlerine göre verimli tarım işletme büyüklüklerini belirtebilir. 

Tarım reformu gereği olarak uygulanacak toprak dağıtımında, o yöredeki Devlete ait amaca uygun top
raklarla ıslah yolu ile tarıma elverişli hale sokmaya müsait topraklardan ve özel mülkiyete ait olup işle
tilmeyen veya verimsiz işletilen toprakların bu amaçla kamulaştırılmış olan kısımlarından yararlanılır. 

(Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi, toprak servetlerinin1 azalması, verimli şekilde işletilen tarımsal 
işletmelerde verimin eksilmesi sonucunu doğuracak ölçüde ve şekilde yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak da
ğıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilir. 
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D. Taunun ve tarımla uğraşanların korunması 

MADDE 46. — Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini ön
lemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, 
tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi 
için gereken tedbirleri alır. 

E. Kamulaştırma 
MADDE 47. — Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği ve yapılmadığı takdirde ka

mu yararının ağır şekilde zarar göreceği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malların tamamım veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya 
ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedelinin hakkaniyet ve adalet esaslarına göre hesaplanma tarz ve usulleri kanunla 'belir
lenir. Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca 
yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz inalların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer objek
tif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl vergilendirileceği ka
nunla gösterilir. 

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak ödenir. 
Ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleş

tirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların 'be
dellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir, Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksi tlendlir-
me süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısmı Devlet borç 
lan için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olanlarının 
bedeli, her halde peşin ödenir. 

F. Devletleştirme 

MADDE 48. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, 
rayiç bedeli, kesintisiz, nakden ve peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açık rızası olmadıkça, kısmen yapılamaz. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyetleri" 

A. Çalışma, sözleşme ve meslek seçme hürriyeti 

MADDE 49. — Herkes, dilediği alanda çalışma, sözleşme ve meslek seçme hürriyetlerine sahiptir. 
Bu hürriyetler, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. 

B. özel teşebbüs hürriyeti 

MADDE 50. — Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 
Kanun, ancak kamu yararı, millî İktisadım gerekleri ve sosyal amaçlarla özel teşebbüs hürriyetine 

sınır getirebilir. 
Devlet, özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 

A. Çalışma hakkı ve ödevi 

MADDE 51, — Çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde menfaatler den gesini ve çalışma barışını korur. 
Devlet, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek ve işsizliği önlemeye elverişli iktisadî bir ortam yaraltmak 

için gerekli tedbirleri alır. 
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B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 

MADDE 52. — Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz, 
Küçükler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Tatiller, yıllık izin haklan ve şartları kanunla düzenlenir. 

C. Sendika kurma hakkı 
MADDE 53. — işçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma »ilişkilerinde, iktisadî ve sosyal hak ve men

faatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına 
sahiptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. 
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üye likten ayrılmaya zorlanamaz. 
işçiler ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar. 
Sendikaların ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

D. Sendikal faaliyet 

MADDE 54. — Sendikalar, onüçüncü maddede sayılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edeme
yecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve 
onlara destek olamazlar; dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaç
larla ortak hareket edemezler. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi ile gelir ve giderleri kanunla düzenlenir. Üye, aidatım sendikaya 
doğrudan öder. 

Sendikal faaliyette bulunma işyerinde çalışmama yi haklı göstermez. 
Sendikalar, gelirlerini meslekî amaçları dışında kullanamazlar; tüzüklerinde tespit edilecek grev ve lokavt 

fonlarını millî bankalarda muhafaza ederler. 

VI. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakları 

A. Toplu iş sözleşmesi hakkı 

MADDE 55. — işçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ücret ve çalışma şartlarını düzenlemek amacı ile, 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. 
Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine aykırı, bunlari değiştiren veya kaldıran hükümler konamaz. 
Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla top lıı iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

B. Grev ve lokavt hakları 

MADDE 56. — Toplu iş sözleşmesi yapılırken uyuşmazlık halinde taraflar grev ve lokavt hakkına sa
hiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları kanunla düzenlenir. 

Grev ve lokavt haklan, iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip 
edecek şekilde kullanılamaz. 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde işçilerin ve sendikalarının yaptıkları zararlardan, sendika so
rumludur. 

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği ve ertelenebile ceği haller, kanunla düzenlenir. 
Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hâkem Kurulu tarafın

dan çözülür. 
Siyasal amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, verim dü

şürme ve direnişler yasaktır; müeyyideleri kanunla gösterilir. 
Greve katılmayanlann işyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde engelenemez. 
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C. Küçük işyerlerinde grev ve lokavt yasağı 

MADDE 57. — En çok: beş işçi çalıştıran küçük işyerlerinde, Devlet himayesindeki kamu hizmeti gö
ren hayır dernek ve kurumlarında toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yapılamaz. Bakanlar Kurulu bu işçile
re uygulanacak uygun çalışma şartlarını, toplu sözleşme dönemlerine göre açıklar. 

VII. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması 

A. Tüketicilerin korunması 

MADDE 58. — Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyu
cu girişimlerini teşvik eder. 

B. Esnaf ve sanatkârların korunma» 

MADDE 59. — Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. 

VIII. Ücret, aylık ve sosyal yardımlar 

MADDE 60. — Ücret ve aylık, emeğin karşılığıdır. 
Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yardımların, çalışma sürelerine, iş verimine, iş değerine, 

işin niteliğine, kıdem ve liyakat esaslarına uygun olmasını gözetir. 
Asgarî ücretin tespitinde, ülkenin iktisadî gücü, iş kolları ve bölgelerin sosyali ve iktisadî özellikleri dik

kate alınır. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltici ve fiyat istikrarsızlıklarını önleyici tedbirler alır. 
Devlet, bütün çalışanlar arasındaki özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve işçi statüsünde 

çalışanların aldıkları ücret, aylık ve sosyal yardımlardaki dengesizlikleri, hakkaniyete uygun biçimde gider
mek amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

IX. Sağlık, çevre ve konut 

A. Sağlık hizmetleri 

MADDE 61. — Devlet, herkesin yaşamını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamaya; insan 
ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırmak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarının 
tek elden planlanıp yönetilmesini düzenlemeye çalışır. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denet
leyerek yerine getirir. * 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak harcamalara herkesin katkı ve katılımları «Genel 
Sağlık Sigortası» kapsamı içinde oluşur. 

Katılma payını karşılayamayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara Devletçe yardım yapılır. Bu yardım ile 
harcamalara katılmayı ve genel sağlık sigortası kurumunun kademeli olarak geliştirilmesini sağlayan esas, 
usul ve şartlar kanunla düzenlenir. 

B. Çevrenin korunması 

MADDE 62. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çevre 
kirlenmesini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu ve geliştirici önlemleri alır. 

C. Konut hakkı 
MADDE 63. — Devlet, yerleşim merkezlerinin sosyal ve ekonomik özelliklerini, sağlıklı çevre şartlarım 

gözeten bir planlama çerçevesinde ailelerin durumlarını ve özelliklerini dikkate alarak konut ihtiyacını karşı
layacak tedbirler ahr, bu amaçla, konut destek fonları kurar. Bu fonların kuruluş ve işleyişi ile bu alandaki 
her çeşit teşebbüse sağlanacak destekler kanunla düzenlenir., 
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X. Gençlik ve spor 

A. Gençliğin korunması 

MADDE 64. — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır, öğrenimleri süresince onları des 
tekler. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış
kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri aür. 

B. Sporun geMştirilmesi 
MADDE 65. — Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 

alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 
Devlet başarılı sporcuyu korur. 

XI. Sosyal güvenlik baklan 

A. Sosyal güvenlik hakkı 

MADDE 66. — Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar. 

B. Şehitlerin dul ve yetkileriyle malûl ve gazilerin korunması 

MADDE 67. — Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazilerini korur ve top
lumda kendilerine yaraşır bir yaşam düzeyi sağlar. 

C. Sakatların korunma hakkı 

MADDE 68. — Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı her türlü 
tedbîrleri alır, gerekli tesisleri kurar. 

C Yasaların korunma hakkı 

MADDE 69. — Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve ko
laylıklar kanunla düzenlenir. 

E. Korunmaya muhtaç çocuklar 
MADDE 70. — Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri 

alır ve gerekli tesisleri kurar veya kurdurur. 

F. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 

MADDE 71. — Devlet, yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eği
timinin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, Anavatanla bağlarının korunması ve 
yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. 

XII. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

MADDE 72. — Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaç
la destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar sebebiyle hak 
sahiplerinin uğrayacakları zararlar Devletçe karşılanır. 

Danışma Mecüsi (S. Sayısı : 166'ya 4 üncü Ek) 



- 18 — 

XIII. Sanatın ve sanatçının korunması 

MADDE 73. — Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korun
ması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. 

XIV. Sosyal ve iktisadî hakların SUMU 

MADDE 74. — Devlet, sosyal ve iktisadî alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, iktisadî istikrarın 
korunmasını gözeterek, malî kaynaklarmın yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Türk vatandaşlığı 

MADDE 75. — Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatan

daşlığı kanunla düzenlenir. 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, Devlete ve vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarı

lamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklan 

MADDE 76. — Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız 
olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır. 

Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahiptir. 
Silâh altında bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler seçim

lerde oy kullanamazlar. 
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 

İÜ. Siyasî partilerle ilgili hükümler 

Ki Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma hakkı 

MADDE 77. — Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hak
kına sahiptir. 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sür

dürürler. 

Siyasî partilerin tüzük ve programları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, 
millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi tür bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan 
siyasî partiler kurulamaz. 

B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar 

MADDE 78. — Siyasî paritiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın on-
dördüncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılırlar. 
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Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve gücendirmek amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıflar, 
kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile maddî ve ma
nevî yönlerden güçbirliği yapamazlar. 

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararlan, demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumları

nın Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini 
de sürekli olarak takip eder. 

Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin kapatıl ıasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdikleri belirti
len parti kurucularıyla genel merkez yönetim organları üyeleri, başka isim ve programlarla da olsa yeni par
tiler kuramazlar ve kurulmuş partilerde yönetim ve denetim görevi alamazlar. 

Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde, kanunla 
düzenlenir. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 

A, Hizmete girme 

MADDE 79. — Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

B. Mal bildirimi 

MADDE 80. — Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma 
süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez. 

V. Vatan hizmeti 

MADDE 81. — Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin, Silâhlı Kuvvetlerde veya ka
mu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir. 

VI. Dilekçe hakkı 

MADDE 82. — Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına 
veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 
Bu hakkın kapsamı, kullanılma biçimi ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YASAMA 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- A« Kuruluşu 

MADDE 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüzelli milletvekilinden 
kuruludur. 
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B. Milletvekili seçilme yeterliği 

MADDE 84. — Otuz yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir. 
En az ilkokul mezunu olmayanlar; kısıtlılar; yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar; kamu hizmetinden yasaklılar; taksirli suçlar 
hariç, ağır1 hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasına hüküm giyenler; affa uğramış olsalar bile zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından biri ile hüküm giymiş olanlar, Anayasanın ondördühcü maddesi hükmü uyarınca temel hak ve hür
riyetlerinden birini kaybetmiş bulunanlar, milletvekili seçilemezler. 

Kamu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı olabilme şartları, kanunla düzenlenir. 
Hâkimler, Silahlı Kuvvetler mensupları, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçi

lemezler. 

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi 

MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Süresi biten milletvekili yeniden seçi

lebilir. 
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin toplanmasına kadar sürer. 

D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri 

MADDE 86. — Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 

Cumhurbaşkanı da aynı sebeple seçimlerin bir yıl geri bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
isteyebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her se

çim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan 
üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına 
karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Cumhurbaşkanı, seçimlerin ertelenmesini isteyemez. 

£. Seçimlerin genel yönetim ve denetimli 

MADDE 87. — Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iş

lemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şi
kâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tu
tanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine 
başka bir mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Ge

nel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üye
ler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 
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F. Üyelikle ilgili hükümler 

1. Milletin temsili 

MADDE 88. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün Milleti temsil ederler. 

2. Andiçme 

MADDE 89. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler : 
«Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 

egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk İn
kılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin in
san haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; 
büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 

MADDE 90. — Türkiye Büyük M'Met Meclisi Üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara 
bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolayü olarak katıldığı 
teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynaklan ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan 
derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim 
kurullarında; görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul 
edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî 
veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakan
lar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir. 

4. Yasama dokunulmazlığı 

MADDE 91. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mec
liste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tu
tulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün 
dışındadır; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemeo ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında., seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün 
yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kal
dırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

5. Üyeliğin düşmesi 

MADDE 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan hüküm 
giymesi, istifa etmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına 
bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş gün katılmaması yüzünden üyeliğin düş--
meşine Meclisçe karar verilmesi hallerinde, sona erer. 
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Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; 
bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 

Partisinden istifa eden milletvekili, bir sonraki seçimde, herhangi bir partinin genel merkez organlarınca 
aday gösterilemez. 

Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin, eylem ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu görülen mil
letvekillerinin de üyelikleri, kapatma kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte sona erer; sorumlu gö
rülmeyen milletvekilleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

6. İptal istemi 

MADDE 93. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar ve
rilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla ipuü için 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onfbeş gün içinde karara bağlar. 

7. ödenek ve yolluklar 

MADDE 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, öde
neğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarını aşa
maz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuru
luşları tarafımdan bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri. 

A. Genel olarak 

MADDE 95. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe 
ve kesinhesap kanunu tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; 
milletlerarası andlaşmalan onaylamak; Anayasanın on üçüncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler 
hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek ve bu Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen 
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 

I 

B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 
MADDE 96. — Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle dü

zenlenir. 

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 

MADDE 97. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on gün içinde 
yayımlar. 

Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile 
birlikte, aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa, bu 
hükme tabi değildir. 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca 
yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu 
tekrar Meclise geri gönderebilir. 
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D. Milletlerarası andlaşmalan uygun bulma 

MADDE 98. — Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 
andlaşmalarm onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağ
lıdır. 

İktisadî, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, devlet maliyesi 
bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına 
dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayımlarından baş
layarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmalan ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî andlaşmalarm Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması 
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. • 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmalarm yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anaya

saya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme 

MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi verebilir. Ancak, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, 
kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler Kanun Hükmünde ka
rarnamelerle düzenlenemez. 

Yetki Kanunu, çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname'nin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma 
süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, ilgili bakanın çekilmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için veril
miş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylan
ması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de beUrtıilir. 

Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarmasına 
ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, karar
namede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Yetki Kanunları ve bunlara dayanan Kanun Hükmünde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. 
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Bü

yük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten 
kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede 
yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

F. Silahlı kuvvet kullanılmasına İzin verme 

MADDE 100. — Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye'nin taraf ol
duğu milletlerarası andlaşmalarm veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması
na izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Ülkenin anî bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhal karar veril
mesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar ve
rebilir. 
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III. Türkiye Büyült MIMet Mccü'simn faaliyeti üe ilgili hükümler 

A. Toplanma ve tatil 

MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının konuşması ile açılır. 
Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Ba

kanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. 
Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya 

çağırır. 
Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı ge

rektiren konu görüşülür. 

B. Başkanlık Divanı 

MADDE 102. — Türkiye Büyük Millet Meclisimin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen 
Meclis Başkam, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve idare Amirlerinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteiki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlaya
cak şekilde kurulur. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde üç seçim yapılır. İlk seçi
lenlerin görev süresi bir yıl, ikinci ve üçüncü devreler için seçilenlerin görev süresi ikişer yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren on 
gün içinde, Baışkanlık Divanına bldirilen adaylar arasından Meclisçe gizli oyla seçilir, ilk iki oylamada üye 
tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sapanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday ilcin dördüncü oylama yapılır; dördüncü oy
lamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. 'Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itiba
ren on gün içinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başlkanvekillerinin, Kâtip üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim ni
sabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis içtüzüğünde belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bulunduğu siyasî partinin veya parti grubunun Meclis için
de veya dışındaki faaliyetlerine; başkan ve başkanvekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar; başkan oy kullanamaz. 

C. İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri 

MADDE 103. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre 
yürütür. 

içtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmala
rını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri 
Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet 
ilgili makamlarca Meclis Başkanlığı emrine verilir. 

D. Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 104. — Bu Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi en az üye 
tam sayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter 
sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 

MADDE 105. — Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri açıktır. Bu görüşmeler, tutanak dergisinde 
tam olarak yayımlanır. 
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Meclis, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki görüşmelerin 
yayımı Meclisin kararına bağlıdır. 

Meclisteki açık görüşmelerin yayımı hiçbir surette önlenemez. 

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetini yollan 

A. Genel olarak 

MADDE 106. — Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Mec
lis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır, 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlar
dan bilgi istemekten ibarettir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. 
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 
Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevap

landırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. 

B. Gensoru 

MADDE 107. — Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıy
la verilir. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itiba
ren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, 
siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görüşül
mesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden 
sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tamgün geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylama
da yalnız güvensizlik oyları sayılır. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukardaki ilkelere uygun olmak kaydıyla 
gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte belirlenir. 

C. Meclis soruşturması 
MADDE 108. — Başbakan veya balkanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en 

az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde gö
rüşür ve karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin güçleri oranında komisyona ve
rebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay 
içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, Komisyona iki aylık yeni ve kesin 
bir süre verilir. 

Meclis, raporu öncelikle görüşür ve ilgilinin gerektiğinde Yüce Divan'a şevkine karar verebilir. Yüce Di-
van'a sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 
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İKİNCt BÖLÜM 

YÜRÜTME 

I. CUMHURBAŞKANI 

A. Nitelikleri ve tarafsızfağı 

MADDE 109. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğ
renim yapmış kendi üyeleri veya ıbu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları 
arasından yedi yıllık «bir süre içlin seçilir. Cumlhurbaşkanı adayı olabilmek için en az on yıldan beri Türk 
vatandaşı olmalk şartı da aranır. 

Cumhurbaşkanı adaylarının, seçime başlama ıtarihinden önceki on gün içinde, Meclis Başkanlık Divanına 
bildirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebil-
mem, Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. 

Bir kimse, tiki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 
Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi lise üyeliği so

na erer. 

B. Seçimi 

MADDE 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile 
ve gizli oyla seçilir. Seçimin yirmi günde tamamlanması gerekir. 

Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde bu çoğunluk sağlanamazsa, beş gün sonra üçüncü oy
lamaya geçilir; üçüncü oylamada, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday, seçilmiş olur. Bu oyla
mada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, beş gün sonra üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday ara
sında dördüncü oylama yapılır. Bu son oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, Cumhurbaşkanınca mil
letvekili seçimlerinin yenilenmesine karar verilir ve derhal seçimlere gidilir. 

C Andiçmesi 

MADDE 111. — Cumlhurbaşkanı, görevine haşlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki 
şekilde andiçer : 

«Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Ata
türk inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrıl
mayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi taraf
sızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma; büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim.» 

D. Görev ve yetkileri 

MADDE 112. — Cumlhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Bu amaçla da Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yet
kiler şunlardır : 

a,) Yasama ile ilgili olanlar : 
Her yıl Eylül ayının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasını yapmak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 166'ya 4 üncü Ek) 



— 27 — 

Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün tümünün veya 
belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olduklan gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde 
iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden incelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin , ertelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
b) Yürütme alamna ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek ya

bancı Devlet temsilcilerini kabul etmek, 

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını yapmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Bakanlar Kurulu ile birlikte olağanüstü hal ilân etmek, 

Olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu ile birlikte kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak, 
Tüzükleri imzalamak ve yayımlamak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
ölüm cezalarının infazına karar vermek veya özel af yetkisine dayanarak ölüm cezasını müebbed ağır 

hapis cezasına çevirmek, 
Devlet Denetleme Kurulunun Üyelerini ve Başkanını atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile üç yönetim kurulu üyesini atamak, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını seçmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek, 
Diyanet tşleri Başkanını seçmek, 

c) Yargı, ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, As

kerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyelerini seçmek, 

d) Cumhurbaşkanı, ayrıca, Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görev
leri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

E. Sorumsuzluğu 

MADDE 113. — Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumlu değildir; bu sebeple Cumhur
başkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan 
sorumludur. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak tek başına imzalayacağı ka
rarları ise şunlardır : 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
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Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya 
belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesin
de iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden incelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ertelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Mület Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak, , 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
tdam cezasını müebbed ağır hapis cezasına çevirmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek, 
c) Yargı ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, As

kerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tabiî üyeleri dışındaki üyelerini seçmek. 

F. Sorumluluğu 

MADDE 114. — Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Türkiye (Büyük Mlillet Meclisti üye tamsa
yısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suçlandırılabilir. 

G, Cumhurbaşkanına vekillik etme 

MADDE 115. — Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çılkmıa gibi sebeplerle geçici olanak görevin
den ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı 
makamının boşalması halinde de yenlisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanı Cumhur
başkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

Hj Yeni Cumhurbaşkanınun seçimi 

MADDE 116. — Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından yirmi gün önce; veya Cumhurbaşkan
lığı makamının boşalmasından on gün sonra; Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni Cumhurbaşkanı seçimine 
başlanır ve onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Her iki halde de Cumhurbaşkanlığı için gösterilecek adayların, 
seçime başlama tarihinden önceki on gün içinde, Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse, hemen toplantıya çağrılır. 
Görevi biten Cumhurbaşkanlarının, sonraki yaşama şartlan ve 'imkânları kanunla düzenlenir. 

İ. Devlet Denetleme Kurulu 

MADDE 117. — İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştiril
mesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak, kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhur
başkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu ku
rum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar; sonuçları rapor halinde Cumhurbaşkanına sunar, 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır. 
Devlet Denetleme Kurulu, dokuz üyeden oluşur; üyeler ve üyeleri içinden Başkan, kanunda belirlenen nite

likteki kişiler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 
Devlet Denetleme Kurulu'nun kuruluşu, işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla dü

zenlenir. 
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ıı. BAKANLAR KURULU 

A. Kuruluş 
MADDE 118. — Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar ara

sından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhur
başkanınca görevlerine son verilir. 

B. Göreve başlama ve güvenoyu 

MADDE 119. — Bakanlar Kurulunun listesi tam olaraik Türkiye 'Büyük Mliiet Meclisine sunulur, Tüıki-
ye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. 

'Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içlinde 'Başbakan veya bir Balkan tarafın
dan Türkiye Büyük Milat Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, prog
ramın okunmasından ilki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin 'bitiminden bir tam gün geçtikten 
sonra oylama yapılır. 

C. Görev sırasında güvenoyu 

MADDE 120. — Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden 'güven isteyebilir. 

Güven istemli, Türkiye 'Büyük Millet Meclisline 'büdfcitaesinden ibtir itam gün geçmedikçe görüşülemez ve 
görüşmelerin bt&iminden bir itam gün geçmedikçe oya konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. 

Dw Görev ve siyasî sorumluluk 

MADDE 121. — Başbakan Bakanlar Kurulunun Başkanıdır; Bakanlar Kurulunun genel siyasetini belir
ler, yürütülmesini gözetir ve Bakanlıklar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. Bakanlar Kurulu bu si
yasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her Bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve (işlemlerinden ayrıca sorumludur. 
Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı du

rumdadır. 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 

MADDE 122. — Bakanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kanunla kurulur ve kaldırılır. 
Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. 

Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın 
Yüce Divana şevki halinde Bakanlar Kurulu istifa etmiş sayılır. 

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır. 

F. Tüzükler 

MADDE 123. — Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek 
üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 
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G. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi 

MADDE 124. — Anayasanın yüzyedi veya yüzyirminci maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu 
ile Bakanlar Kurulu düşmüşse, Başbakan, Cumhurbaşkanından Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
yenilenmesini isteyebilir. 

Düşürülen Başbakanın birinci fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesini istememesi ve yeni Bakanlar Kurulu
nun otuz gün içinde kurulamaması halinde ise, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazete'de yayımlanır ve hemen seçime gidilir. 

H. Millî Savunma 

1. Raşlkomıutanlıık ve Genelkurmay Başkanlığı 

MADDE 125. — Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı; Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhur
başkanlığı namına yerine getirir. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir.Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yet
ki alanı kanunla düzenlenir. 

2. Millî Güvenlik Kurulu 

MADDE 126. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanı ile her toplantı için ilgisine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek Bakanlar
dan oluşur. 

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik politikasının tayini, tesbiti ve uygulanması ile ilgili 
kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüş ve tavsiyelerini Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve gü
venliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca önce
likle dikkate alınır. 

Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak 
Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı bulunmadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. 

III. Olağanüstü yönetim usulleri 

A. Olağanüstü haller 

1. Tabiî âfet ve ağır iktisadî bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı 

MADDE 127. — Tabiî âfet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır iktisadî bunalım hallerinde, Cumhur
başkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde 
süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hal 
ilânı 

MADDE 128. — Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe-
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biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde de, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakan
lar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi iki ayı geçmemek üzere olağan
üstü hal ilân edebilir. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 

MADDE 129. — Anayasanın yüzyirmiyedi ve yüzyirmisekizinci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına 
karar verilmesi hallerinde, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye1 Büyük Mtillet Meclisi
nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü 
hal süresini değiştirebilir veya Balkanlar Kurulunun istemi üzerine, her 'biri iki ayı geçmemek üzere, süreyi 
uzatabilir,. 

Ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü hallerde, vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yü
kümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için geçerli olmak üzere, Anayasanın onbeşinci maddesin
deki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin 
gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve1 ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, 
görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, öncelikle Olağanüstü 
Hal Kanununda düzenlemiş 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ile birlikte, Olağanüstü Hal Kanununa daya
narak, durumun gerekli fcüdığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler* Res
mî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet iMeclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe 
onaylanmasına ilişkin özel süre ve usul, içtüzükte belirlenir. 

B. Sıkıyönetim, savunma hazırlığı, seferberlik ve savaş hali 

MADDE 130. — Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya 
vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve Milletin bölünmezliğini iç
ten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasa'nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebebiyle, Cumhurbaşkanı başkan
lığında Bakanlar Kurulu, İMillî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra süresi altı ayı aşmamak 
üzere yurdun bir veya birden fazla' bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal 
Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük 
Millet IMeclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gör
düğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir. 

^Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kara
rına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 

Sıkıyönetim süresince, bütün kolluk kuvvetleri sıkıyönetim komutanının emrine girer. 
Sıkıyönetim komutanı, ilgili kanuna uygun olarak temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması da dahil ol

mak üzere, gerekli tedbirleri alır. 
iSıkıyönetim, savunma hazırlık durumları, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı 

ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı 
ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek hükümler, 
kanunla düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. 

IV, İDARE 

A. İdarenin esasları 

1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 

MADDE 131. — İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 
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li Yönetmelikler 

MADDE 132. — Balkanlar Kurulu bütün Bakanlıkları; Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri de, 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Yönetmelikler, Resmî GazeteMe yayımlanır. 

B. Yargı yolu 

MADDE 133. — İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
Cumhurbaşkanının, Anayasada tek başına yapacağı öngörülen işlemleri, yargı denetimi dışındadır. 
idarî işlemlere karşı açiacak davalarda »üre, yazılı bildirim tarihimden başlar. 
İdarî yargı yetkisi, idarî işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır; idarî işlem ve 

eylem niteliğinde yangı kararı verilemez. 
Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş halinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni ve genel 

sağlık sebebiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. 
idarî işlemin uygulanması halterinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açık

ça hukuka aykırı olması şartlarının 'birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin dur
durulmasınla karar verilebilir. 

idare, kendi İşlem ve eylemlerinden doğan zararları ödemekte yükümlüdür. 

C. İdaremin kuruluşu 

1. Merkezî İdare 

MADDE 134. — Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara 
Ve kamu hizmetlerinin gerdklerine göre, illere; İler de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Vali üde Devletin ve Bakanlar Kurulunun temsilcisi, til ida
resinin başı ve merciidir. 

Beüi kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan, yetki 
genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. Valilerin bu kuruluşlar üzerindeki yetkileri kanunla düzen
lenir. 

2. Mahallî idareler 

MADDE 135. — Mahallî idareler; il, belediye ve köy halkının ortak mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve 
genıel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzelkişileridir. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, görev ve yetkileri ve mahallî idare hizmetlerinin görülmesi amacıyla bu ida
reler ariasında mecburî veya ihtiyarî birlik kurulması, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak, kanunla dü
zenlenir. 

Kanun, büyük yerleşim merkezieri için özel yönetim biçimleri getirebilir. 
Mahallî idarelerin seçimleri, bu Anayasanın yetmiş altıncı maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapı

lır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatının 'kazanmalarına ffişkin itirazların çözümü ve bu 
sıfatı kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Haklarında idarî veya adlî mercilerce soruşturma 
veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya 'bu organların üyelerinün idarî makamlarca geçici bir 
tedbîr olarak görevden alıkonulmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

Devlet, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü 'ilkesine uygun şekilde yürütül
mesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum' yararının koronmıası ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir. 
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D. Kamu hizmetti görevlileriyle ilgili hükümler 

1. Genel ilkeler 

MADDE 136. — Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetle
rini yerine getiren kamu hizmeti görevlilerinin nitelikleri, hizmete girişleri ve yükseltilmeleri, görevleri ve 
hakları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, kanunun gös
terdiği istisnalar dışında, kamu hizmeti görevlileri eliyle görülür. 

Kamu hizmeti görevlileri yetenek ve liyakat ilkelerine uygun olarak işe alınırlar ve görevlerini eşitlik ve 
tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yerine getirirler. 

Üst kademe yöneticisi kamu hizmeti görevlilerinin, atanma ve görevden alınma usul ve esasları, kanunla 
özel olarak düzenlenir. 

2. Görev ve sorumlulukları 

MADDE 137. — Kamu hizmeti görevlileri, Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yü
kümlüdürler. 

Görevleri ile ilgili olarak, kusurlu işlem ve eylemleri ile idareye verdikleri zarardan sorumludurlar. 

3. Disiplin kovuşturmasında güvence 

MADDE 138. — Kamu hizmeti görevlileri ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun ilgiliye açık
ça ve yazılı olarak bildirilmesi, dinlenilmesi, savunmasım yapma imkânı tanınması zorunludur. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararlan yargı denetimi dışında bırakılamaz. 
Silâhlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler hakkındaki hükümler saklıdır. 

4. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasî partilere ve sendikalara girememesi ve tarafsızlığı 

MADDE 139. — Kamu hizmeti görevlileri ile kamu yararına çalışan dernek veya vakıflardan özel gelir 
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez ve taşra yönetim ve denetim kurullarında 
görev alanlar, siyasî partilere ve sendikalara üye olamazlar. 

Kamu hizmeti görevlileri, görevlerini yerine getirirken vatandaşlar arasında siyasî kanaatlerinden dolayı 
herhangi bir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareket ettikleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar, ayrıca bir yargı kararına gerek ol
madan, idarece kamu hizmetinden temelli çıkarılırlar. 

Kamu hizmeti görevlilerinin meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacım güden kuruluşların bağlı 
olacakları esaslar kanunla düzenlenir. 

E. Üniversiteler ve yüksek okullar 

1. Üniversiteler 

MADDE 140. — Üniversiteler Devlet eliyle ve kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel
kişileridir. 

Üniversiteler, çağdaş eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji esasları ve gereklerine dayanan bir düzen ve 
güvenlik ortamı içinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve kalkınma planı çerçevesinde, milletin ve ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun düzeyde ve miktarda insangücü yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimde bulunmak, bi
limsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyet gösteren çeşitli birimlerden oluşur. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırıma ve yayında bulunabilirler. 
Üniversite ve öğretim üyelerinin faaliyetleri, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz, 
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Ünıiversitelenin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim üye ve 

yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri, görevlerine son verilmesi, üniversiteler üzerinde Devletlin 
sahip bulunduğu gözetim ve denetim halklarını kullanma usulleri, bilimsel özerklik esaslarına aykırı olma
mak üzere, kanunla düzenlenir. 

Rektörler, üniversitelerdeki öğretim üyesi profesörler arasından Offlnfaurbaşkanınca seçilir. 
Devlet, yüksek öğretimi plânlamak, üniversitelerin ülke içindeki dağılımlarını düzenlemek, yüksek öğre

tim kuruluşları arasındaki öğretim üye ve yardımcı ihtiyacını, bilimsel özerklik esaslarına uygun olarak kar
şılamak: ve üniversitelerin dayalı bulunduğu ortaöğretim ile yükseköğretim arasıtndaki dengeyi sağlamalk 
amacıyla, üniversitelerin temsilcilerinin de katıldığı bir merkezî teşkilat kurar.; 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olanak yürürlüğe ko
nulur ve denetlenir^ 

Devlet, üniversiteler üzerinde denetim ve gözetim hakkına her zaman için sahip olup, üniversitelerle, on
lara bağlı fakülte, enstitü yüksek okul ve diğer kuruluşlarda öğrenim ve ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye 
düşmesi ve bu tehlikenin olağan tedbirlerle giderilememesi hallerinde, Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin 
veya onlara bağlı fakülte ve birimlerin idarelerine el koyabilir. 

Üniversite ve yüksekokullardaki öğrencilere ve öğretici kuruluşlarına sağlanacak burs, barınma, beslen
me ve benzeri yardım ve kolaylıklar Devlet tarafından düzenlenir ve Devletin denetim ve gözetimi altında 
yürütülür. 

2. Yüksek okular 
/ 

MADDE 141. — Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksek okullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultusun
da, Türk kültürü ve ülke İhtiyaçlarıyla istihdam plânlaması çerçevesinde, belli bir mesleğe yönelik alanlarda 
faaliyette bulunmak üzere üniversiteler ile İMillî Eğitim Bakanlığınca kurulur. 

F. Bilim ve teknolojinin; geliştirilmesi 

MADDE 142. — Devlet, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacı ile kamu kuruluşları, bilimsel ve sa
nayi kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak araştırmaları teşvik eder ve destekler. 

G, Radyo ve Televizyon İdaresi ve haber ajansları 

MADDE 143. — Radyo ve tdevizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri kamu tüzel
kişiliği halinde düzenlenir, organlarının kuruluş biçimi ve işleyişi, tarafsızlık ilkesine uygun olarak, kanunda 
gösterilir. 

Her türlü radyo televizyon yayınları Devlet ve Milletin yararları gözetilerek, tarafsızlık esaslarına göre ya
pılır. Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde, sunulmasında ve Türk kültür ve eğitimine yardımcılık 
görevlerinin yerine getirilmesinde, Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, kamu düzeninin, top
lum huzurunun, genel ahlâk ve asayişin ve Cumhuriyetin temel ilkelerinin gereklerine uyulur; haberlerin doğ
ruluğu sağlanır. 

Radyo ve Televizyon idaresi Genel Müdürü ile yönetim kurulu üyelerinden üçü Cumhurbaşkanınca ata
nır. 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır. 

H. Atatürk Akademisi 

MADDE 144. — Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihimi ve Türk dilini bilimsel yol
dan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak atmacıyla kamu tüzelkişiliğine sahip, Atatürk Aka
demisi kuruluTfei 

Akademinin kuruluşu, çalışma usulleri, yetkileri ve mensuplarının özlük işleri kanunla düzenlenir. 
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t. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

MADDE 145. — Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların aynı nitelikteki üst kuruluş
ları kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından, kendi üyeleri arasından seçilir. 

Meslek kuruluşlarının organlarının seçimleri, üyelerin en geniş biçimde katılımını sağlayacak ve hâkim 
yönetim ve denetiminde yapılacak şekilde kanunla düzenlenir. 

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, 
sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde devamlı olarak çalışanlar meslek kuruluş
larına üye olamazlar. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin korunması, suçların önlenmesi bakımlarından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, ma
hallin en büyük mülkî amiri, hâkim kararma kadar, meslek kuruluşunun seçilmiş organlarım görevden uzak-
laştırabilir. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokrasi esaslarına aykırı olamaz. v 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Y A R G İ 

I. Genel hükümler 

A. Mahkemelerin bağımsızlığı 

MADDE 146. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vic
danî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru soru
lamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

B. Hâkimlik ve Savcılık teminatı 

MADDE 147. — Hâkimler ve Savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaşdan ön
ce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık ve ödenekle
rinden yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlarla, görevini sağlık bakımından 
yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilen
ler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

C. Hâkimlik ve savcılık meslekleri 

MADDE 148. — Yargı yetkisi meslekten hâkimler, Cumhuriyet savcılığı görevi de meslekten savcılar eliy
le yürütülür. Ancak, idare ve vergi mahkemelerinde nitelik ve özellikleri, ve çocuk mahkemelerinde zorun
luluk sebebiyle meslekten olmayanların görev almaları mümkündür. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının hâkimlik ve savcılık mesleklerine alınmaları, nitelikleri, bu meslek
lere ayrılmaları ve bu görevlere atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, gö
revlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması 
ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ya
pılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk ve yetersizlik halleri, 
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meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri, hâkimlik veya savcılık teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir 
ve Hâkimler ve savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülür. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar, altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hiz
met görürler. Askerî hâkim ve savcıların yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri ile diğer özlük işleri hâkim
lik teminatı ve askerî yargının özelliklerine göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar ile bu mesleklerden sayılanlar kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir 
görev alamazlar; görevlerinde ve özel hayatlarında tarafsızlıkları hakkında çevrenin inancını sarsacak davra
nışlardan kaçınmak zorundadırlar. Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
görev ifa ederler. 

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları, idarî görevleri yönünden, Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 
Kamu davasının açılması görevi Cumhuriyet savcısınındır. 
Adalet Bakanı, kamu davasını açması dçin, Cumhuriyet savcısına yazılı olarak emıir verebilir. 
Adlî işlerde, zabıta görevlileri, Cumhuriyet savcısının emrindedir. 
Adalet Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkimler ve Cumhuriyet savcılarını geçici yet

ik! ile görevlendirebilir. Bu kararı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunar. 

Hâkiım veya savcı sınıfından olup da, Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli ola
rak çalıştırılacakların atama yetkisi Adalet Bakanına aittir; bunlar, savcılar hakkındaki hükümlere tâbidir. 
Bakanlık hizmetinde çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıları, gerektiğinde Adalet Bakanının teklifi üzerine, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, dumanlarına uygun Mkimlik ve savcılık görevine atanır
lar. 

Bu maddede sözü edilen savcılık me'sleğa ile ilgili hükümler (idarî yargıdaki kanunsözcüleri için de ge
çerlidir. 

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 

MADDE 149. — Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının 
kapalı yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar 
verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 
Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. 

E. Mahkemelerin kuruluşu 

MADDE 150. — Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzen
lenir. / 

Adlî ve idarî yargılama, Devletin imkânları ölçüsünde, iki dereceli olarak yapılır. 

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

MADDE 151. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline 
ilişkin hükümler saklıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bir başkan, iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı 
yardımcısı bulunur. Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuri
yet savcıları arasından, savcı yardımcıları da Cumhuriyet savcıları ve yardımcıları arasından, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır. Mahkemedeki bir asıl ve bir yedek üyenin atanması, birinci sınıf 
askerî hâkimler arasından, savcı yardımcılarının yarısının atanması ise, askerî 'hâkimler arasından, özel ka
nunda gösterilen usule göre yapılır. 
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtaydır. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler, 

kanunda gösterilir. 

G. Halcim ve Cumhuriyet savalarının denetimi 

MADDE 152. — Hâkimlerin, Cumhuriyet Savcılarının ve kanunsözcülerinin görevlerini usulünce ye
rine getirip getirmediklerini denetlemek, gerektiğinde görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında bir suç iş
leyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının sıfat ve görevlerine uygun olup olmadığım araştırmak ve ica
bında haklarında inceleme ve soruşturma yapmak görevi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
atanan Bakanlık Teftiş Kuruluna bağlı adalet müfettişleri tarafından Adalet Bakanının izniyle, yerine getiri
lir. 

Adalet Bakanı, inceleme ve soruşturmayı, hakkında inceleme ve soruşturma yapılacak hâkim derecesinde
ki veya üst dereceli 'bir hâkim, Cumhuriyet savcısı hakkındaki inceleme ve soruşturmayı ise aym veya üst 
dereceli Cumhuriyet savcısı eliyle de yaptırabilir . 

H. Askeri yargı 

MADDE 153. — Askerî yargı, askerî mahkemeler tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin 
askerî suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle 
ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunla belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen 
görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara 
bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili 
olduğu, kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde, üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır. Ancak, savaş halinde 
bu şart aranmaz. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini ya
pan askerî hâkimlerin, nezdinde bulundukları komutanlarla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik te
minatı ve askerî hizmetlerin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

Askerî disiplin mahkemeleri, askerlik görevinin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

II. Yüksek Mahkemeler 

A. Anayasa Mahkemesi 

1. Kuruluşu 

MADDE 154. — Anayasa Mahkemesi, oribeş üyeden kuruludur; üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından seçi
lir. 

Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından gizli oyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

2. Üyelerin hakları ve yüldimlülülkileıii 

MADDE 155. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev ala-
mazlar. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğime seçilen üniversite öğretim üyelerinin üniversitedeki kadroları saklı tutu
lur. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, üyelik görevinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim organlarında görev 
alamazlar; genel ve mahallî seçimlerde aday olamazlar ve seçilemezler. 
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3. Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 156. — Anayasa Mahkemesi üyeleri al'tmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 

hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak 
anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

4. Görev ve yetkileri 
MADDE 157. — Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişik
liklerini ise, sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 
hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıy
la, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, genel olarak son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp 
yapılmadığına; Anayasa değişikliklerinde ise, yüzdoksanlbirinci maddedeki teklif ve oylama çoğunluğuna 
ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarına inhisar eder. Şekil bakımından denet
leme, kanunun yayımlanma süresi içinde Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
beşte biri tarafından talep edilebilir. Kanunun yayımlama süresi geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı 
ipital davası açılamaz; defıi yolu ile de ileri sürülemez. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. 

5. Çalışma ve yargılama usuHi > 

MADDE 158. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve Başkan vekili dahil, dokuz üye ile toplanır ve toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancaik kanun, kanun hükmündeki kararname ve İçtüzüğün 
veya bunların belli hükümlerinin iptaline karar verilebilmesi için üçte iki oy çoğunluğu şarttır^ 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesinin 

kurul halinde çalışma usulü, davaların Başkan ve Başkanvekili dışında üyeler arasında dengeli dağılımını 
ve her davaya bakacak üyelerin önceden bir sıraya uygun olarak ıbelirlenmesinii sağlayacak şekilde; İçtü
zükte gösterilir. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davasının Anayasa Mahkemesince reddine dair karar Cumhurbaşkanlığı
na sunulunca söz konusu kanun derhal yayımlanır. 

Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalar dışında kalan işleri dosya üze
rinde inceler; ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarımı dinlemek üzere ilgilileri çağııraıbilirj 

6. İptal davası 

MADDE 159. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, sade ce Cumhurbaşkanı, Anamuhalefet Partisi Başkanı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. 

7. Dava açma süresi 

MADDE 160. — Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen 
kanun, kanun hükmündeki kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış 
gün sonra düşer. 

8. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 

MADDE 161. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmündeki 
kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddia* 
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sının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri 
bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte 
karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu 
süre içinde karar verilmezse, mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakbndaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak 
zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra beş yıl geçmedikçe 
aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiası ile tekrar (başvuruda bulunulamaz. 

% Anayasa Mahkemesinin kararları 

MADDE 162. — Anayasa Mahkemesinin iptal kararları dışındaki kazaî kararları kesindir, iptale ilişkin 
kararları ise, Cumhurbaşkanınca yeniden incelenme isteme süresinin geçmesi veya bu istemde bulunmaya
cağının açıklanması ya da Anayasa Mahkemesince, iptale ilişkin kararın kaldırılmasına yer olmadığına karar 
verilmesi hallerinde kesinleşir. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünü iptal ederken, kanunkoyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü ya da bunların hüküm
leri, kesinleşen iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken haller
de Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın 
Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

iptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nın ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

iptal kararları geriye yürümez. 
Yürürlükten kaldırılan hükümlerin iptallerine karar verilemez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümle

rin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir. 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organla

rını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 

10. Cumhurbaşkanının, iptal kararlarını yeniden incelettirmesi 

MADDE 163. — Anayasa Mahkemesinin, kanun, kanun hükmünde ikararname ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü hükümlerinin iptaline ilişkin kararları Cumhurbaşkanlığına derhal sunulur. 

Cumhurbaşkanı, iptal kararlarının yeniden incelenmesini, kararların kendisine sunulduğu tarihten itibaren 
onbeş gün içinde, Anayasa Mahkemesinden isteyebilir. 

Bu durumda Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, üye tamsayısıyla toplanır. Tamsayı ile toplanma, huku
ken veya fiilen mümkün olmazsa mahkeme en az, üye tamsayısının beşte dördü ile toplanabilir ve en geç iki 
ay içinde kararını verir, iptal kararının kaldırılabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gerekir. 
Bu karar kesindir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

B. Yargıtay 

1. Yargıtayın görevi ve seçim usulleri 

MADDE 164. — Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar ara
sından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının saltçoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 
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Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Bü
yük Genel Kurulunca üye tamsayısının saltçoğunluğu ve gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi ve yargılama usulü, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasları
na göre kanunla düzenlenir. 

2. Cumhuriyet Başsavcılığı 

MADDE 165. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulu
nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl 
için seçilirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hüküm
lere tabiidir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

ı 
3. Yüce Divan 
MADDE 166. — Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Damştay, 

Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Askerî Yargıtay Başsavcısı, Damştay ve 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yar
gılanır. 

Yüce Divan, Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, Yargıtayın ceza işlerini görmekte olan Birinci 
Başkanvekili ile Yargıtayın Ceza Daireleri Başkanlarından oluşur, 

Kanunî mazeretleri sebebiyle Yüce Divana katılamayan Başkana Başkanvekili, Daire Başkanlarına da o 
dairelerin en kıdemli üyeleri vekâlet ederler. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili yapar. 
Yüce Divan kararları kesindir. Ancak, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde re'sen ve

ya hükümlünün ya da vekilinin başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcısı bir defaya mahsus olmak üzere, 
Yüce Divandan karar düzeltilmesi isteğinde bulunabilir, 

C. Danıştay 

MADDE 167. — Danıştay, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlara son inceleme mercii olarak; 
kanunla gösterilen belli idarî davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan üst derece idare mah
kemesidir. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini in
celemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin seçimi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine uygun olarak ka
nunla düzenlenir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, en az yarısı idarî yargıdan olmak üzere, adlî ve idarî yar
gı hâkim, savcı ve kanunsözcüleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri 
kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başkanunsözcüsü, Başkan vekil1 eri ve Daire Başkanları, kendi üyeleri arasından Danış
tay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Danıştaym, kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 
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D. Sayıştay 

MADDE 168. — Sayıştay, genel ve 'katma bütçeli dairelerle, sermayesinin yarısı veya daha fazlası bu 
dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner sermayeli ya da fon şeklindeki idarelerin gelir, gider ve malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli ilk ve son derece 
hesap mahkemesidir. 

Silâhlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usul
leri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Mahallî idarelerin Sayıştayca denetim usûl ve esasları, bunların yapıları ve faaliyet tarzları gözetilmek su
retiyle, kanunda gösterilir. 

Sayıştay dairelerince, hesap ve işlemleri sonucu ilgilileri hakkında verilen hukukî sorumluluk kararları, 
Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen incelenerek kesin ve nihaî bükme bağlanır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim ve yargılama usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı, kanunla belirtilir. 

JE. Askerî Yargıtay 

MADDE 169. — Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme mer
ciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri birinci sımf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanın
ca seçilir. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından 
rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkirnMk 
teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

F. Askerî Yüksek idare Mahkemesi 

MADDE 170. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi,asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî 
işlem ve eylemlerin yargısal denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan 
başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ile en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler içinden 
her boş yer için gösterilecek üç aday arasından, hâkim sınıfından olmayan üyeleri, iki yılını doldurmuş kur
may yarbaylarla, albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar içinden, Genelkurmay Başkanlığın
ca her boş yer için gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. 
Mahkemenin Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları hâkim sınıfından olanlar arasından seçilir. 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, hâkimlik teminatı ve askerlik 

hizmetinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

G. Uyuşmazlık Mahkemesi 

MADDE 171. — Uyuşmazlık Mahkemesıi adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarım kesin olarak çözümlemeye yetkil dir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu ve işleyişi kanunla düzenlenir. Bu Mahkemenin Başkanlığını ve Baş-
kanvekilliğini, Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üyeler yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin ka
rarı esas alınır. 
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IH. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

MADDE 172. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre oluşur ve görev yapar. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Bakanlık adına Bakan ve Müsteşardan başkası katılamaz. 
Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili kurulun tabiî üyesidir. 

Kurulun, dört asıl ve dört yedek üyesi Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, iki asıl ve diki yedek üyesi 
Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, herbir üyelik için gösterecekleri üçer kat aday içinden, 
Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir^ 

Kurulun seçimle gelen üyeleri, görevleri süresince başka 'görev alamazlar. 
Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie başvurulamaz. 
Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma usulleri ve kurul kararlarına karşı kurul bünyesinde yapı* 

labilecek itirazların inceleme usulü kanunla düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

MALÎ VE İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

I. Kamu harcamalarının finansmanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

A. Vergi ve benzeri malî yükümlülükler 

MADDE 173. — Vergi, herkesin kamu giderlerine katılma payıdır. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır^ Aylıik ve ücret gelirle

rinden asgarî ücrete tekabül eden miktarı vergilendritmez. 
Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 'kaldırılır. 
Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oran ve miktarlarına ilişkin 

hükümlerinde 'kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilebilir. 

B. Borçlanma 

MADDE 174. — Devlet ile kamu tüzelkişileri, kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde kredi anlaşma
ları yapabilirler ve tahvil çıkartabilirler. 

Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak için, doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kaynakları kullanılamaz. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazineye, miktarı cari yıl 
genel bütçe ödenekleri toplamının özel kanununda gösterilen oranını geçmemek üzere, kısa vadeli bir avans 
hesabı açabilir. Her yıl için bu esasa göre hesaplanacak avans miktarından, bir önceki yılda alınan avans
lar mahsup edilir ve Hazineye o yıl sadece aradaki fark ödenebilir, 

C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

MADDE 175. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bakanlar Kurulunun para ve kredi politikasını, kal
kınma planları ve yıllık programlara göre uygular. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Başbakan tarafından gösterilen üç aday arasından Cumhur
başkanı tarafından atanır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerce çı
kartılmış tahvilleri satın alamaz. 
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II. Bütçe 

A* Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 

MADDE 176. — Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, 
en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 

Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirle
nir. 

Kanun, kalkınma plânlan ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek tiş ve hizmetler için özel süre 
ve usuller koyabilir. 

Bütçe Kanununa, 'bütçe ile ilgili hükümler dışında 'hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hü
kümlerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren veya kaldıran hükümler getirilemez. 

B. Bütçenin görüşülmesi 

MADDE 177. — Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe taşanları dle millî bütçe tahminlerini göste
ren raporu, malî yıl başından en az üç ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinıe sunar. 

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyona, iktidar 
grubu veya gruplarından en az yirmibeş üye katılır; komisyonun kalan onibeş üyesi, oranlarına göre, di
ğer siyasî parti gruplarından ve bağımsızlardan oluşur. 

Bütçe1 Komisyonunun iki ay içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve 
malî yıl başına kadar karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler 
hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve de
ğişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlara 

C. Malî yıl İçinde bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 

MADDE 178. — Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. 
Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine daıir bütçelere hüküm konula
maz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname'ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari 
yıl feütçesinde'ki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük 
getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi 
zorunludur^ 

D. Kesin hesap 

MADDE 179. — Kesin hesap kanun tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili 
oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç altı ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden 
başlayarak en geç üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. 
Bütçe komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını genel kurula birlikte sunar. Genel 
Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş ol
ması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunlarım ka
rara bağlandığı anlamına gelmez. 

E. Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi 
MADDE 180. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi usul ve 

esasları kanunla düzenlenir. 
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ÎKİNCÎ BÖLÜM 

İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

I. Plânlama ; 

MADDE 181. — İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde den
geli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli 
şekilde kullanılmasını plânlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Plânda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım 
ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların 
verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 

Kalkınma girişimleri, bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Kalkınma plânlarının hazırlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanması ve uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
Kalkınma plânları, kamu kesimi için emredici; özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. 

II. Piyasaların denetimi 

MADDE 182. — Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini 
sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiilî veya anılaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleş
meyi önler. 

III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranmatsı ve işletilmesi 

MADDE 183. — Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi Devlete aittir. Arama ve işletmenin, Devletin özel teşebbüsle ortak veya doğrudan doğru
ya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda özel teşebbüsün uyması gereken 
şartlar ve Devletçe yapılacak denetim esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 

MADDE 184. — Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları ko
yar ve tedbirlerini alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işleti
lir, iBu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine 
yol açan siyasî propaganda yapılamaz. Ormanları yakmak veya orman sahalarını yok etmek veya daraltmak 
amacıyla işlenen orman suçları için af çıkarılamaz. 

3I1-1I2.1İ98I1 tarihinden önce, bilim ve fen bakımından orman niteliğinii tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen arazilerle, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler ve orman olarak mu
hafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesiinde 
kesin yarar olduğu tespit edilen yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

B. Orman köylüsünün korunması 

MADDE 185. — Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkınım kalkındırılması, ormanların ve 
bütünlüğünün korunması bakımlarından* ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağ
layıcı tedbirlerle, 302,198! tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğinii tamamen kaybetmiş 
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yerlerin değerlendürülmesi; bilim ve fen bakımından orman olaraik muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin 
tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkımın kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla 
düzenlenir. 

(Devlet, ıbu halikın işletme araç ve 'gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

V. Kooperatifçiliğin geüşdkilmıesi 

MADDE 186. — Devlet, millî iktisadın yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve 
tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar. 

VI. Denizriliğm ve haıvacılığm gdflşfâvüınesj 

MADDE 187. — Devlet, denizoiiiğimizin gelişmesi, özellikle deniz ticaret filosu tonajının artırılması, li
manların geliştirilmesi ve gemi inşaat sanayiinin desteklenmesi yolunda teşvik edici tedbirleri alır. 

Devlet, havacılığımızın güçlendirilmesini amaçlar ve sivil havacılığın kapasitesinin artırılmasını, alt yapı ve 
havacılık sanayiinin geliştirilmesini teşvik eder. 

VII. Yüksek Hâkem Kumlu 

MADDE 188. — Yüksek Hakem Kurulu, Anayasanın ellialtıncı maddesinde öngörülen hallerde doğru
dan; grev veya lokavtın altmış gün devam etmesi halinde taraflardan birinin veya Çalışma Bakanının baş
vurusu üzerine, taraflar arasındaki uyuşmazlığı kesin olarak çözümler. 

Taraflar da anlaşarak, grev veya lokavta başvurmadan ya da grev veya lokavt sırasında uyuşmazlığı, çö
zümlenmesi için, Yüksek Hakem Kuruluna götürebüirler. 

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını, Anayasanın altmışıncı maddesindeki ilkelere uygun olarak verir. 
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri, kanunla düzenlenir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

inkılâp kanunlarının konulması 

MADDE 189. — Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp ka
nunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya 
aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendir

me memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmi lel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına 

dair Kanun; 
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyüemeyeceğine Dair Kanun. 
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İL Diyanet İşleri Başkanlığı 

MADDE 190. — Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri (Başkanlığı, Jslâm IDininiıı gerçek kural ve 
ilkeleri doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstünde kalarak ve ımilletçe dayanışma 
ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirira 

Diyanet işleri Başkanı, özel kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan ve Bakanlar Kurulunca gösterilen üç 
aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

ALTINCI KISIM 

SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi 

MADDE 191. — Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. 
Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dışında, 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir. 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar 

MADDE 192. — Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa 
metnine dahildir. 

Madde kenar (başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin 'konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 

MADDE 193. — Bu Anayasa, halkoyuna sunulup kaibul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası 
olur ve halkoyu sonuçları ile beraber derhal Resmî Gazetede yayımlanır. 

Bu Anayasanın hülkümleri, Geçici Maddelerde »belirtilen esaslara göre yürürlüğe girer. 

YEDİNCİ KISIM 

GEÇlCt HÜKÜMLER 

GEÇİCİ 'MADDE 1. — Bu Anayasanın birinci kısmındaki genel esaslar ile ikinci kısımında yer alan ge
nel hükümler, kişinin halkları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile siyasî halklar ve ödev
ler, Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mevcut kanunlarda değişiklik yapıkruası veya yemi kanun çıkarılması gereken hallerde Anayasa hüküm
leri Anayasanın onuncu maddesi gereğince doğrudan uygulanabilir. 

Üçüncü kısmım birinci bölümündeki yasama organı ile ilgili hükümler, yapılacak (ilk genel seçimler sonu
cu Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin toplandığı günde yürürlüğe girer. 

Üçüncü kışımın ikindi bölümündeki yürütmeye' ilişkin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, Balkanlar 'Ku
ruluna, Bakanlıkların kurulması ve ©aksanlarla tüzüklere ilişkin hükümleri, malî hükümler ve mahallî ida
reler dışında kalan idareye ilişkin hükümleri, Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

iMahallî idarelere ilişkin hükümler, mahallî idareler seçimlerinin yapılmasından sonra yürürlüğe girer. 
Malî hükümlerden aylık ve ücret (gelirlerinden asgarî ücrete tekabül eden miktarının vergilendirilmeyece

ğine dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Kurulunca belirlenir.; 
Yürütme ite ilgili hükümlerden, Anayasanın yayımlanması ile birlikte yürürlüğe konulmamış, olanları ise, 

yapılacak ilk genel seçim sonuçlarının ilânı ile birlikte yürürlüğe girer, 
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Üçüncü kısmı üçüncü bölümde yer aitan yargıya ilişkin büıküımilıer de Anayasama yayımlanması ile yürür
lüğe girer. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hüküm, kuruluş kanununun (kabulü ile birlikte uy
gulanmaya konulur. 

Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak görevle
rine başlayıncaya .(kadar, hu konulardaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇlCt MADDE 2. — Bu Anayasanın, halk oylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak 
kabul edildiğinin usulünce ilanıyla birlikte, halk oylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve 
Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına 
tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Yedi yıllık sürenin sonunda, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
bu Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divam olu
şuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan Millî Güvenlik Konseyi'nih 
Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı sıfat ve yetkilerini de muhafaza eder; anca'k, Genelkurmay Başkan
lığı yetki ve görevlerinin tamamım veya gerekli gördüklerini İadem ve rütbece uygun bir general veya 
amirale devredebilir. 

ilk genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek 
süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir surette boşalması halinde, Millî Güvenlik Konseyi'nin en kı
demli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp bu Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanım seçinceye ka
dar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Konseyi, bu Anayasaya dayalı olaralk hazırlanacak Siyasî Par
tiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ve 2485 sa
yılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunlara göre görevlerini devam ettirir. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesin
deki Millî Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin herhangi ıb'ir nedenle 'boşalması halimde doldurulması 
usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli toplanıp göreve başladıktan sonra, Millî Güvenlik Konseyi, Cumhurbaş
kanının yedi yıllık süresi sona erinceye kadar, Cumhurbaşkanhğı Konseyi haline dönüşür ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye
leri, hu Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunul
mazlığına sahip olurlar. 

Cumhuri>aşikanlığı Konseyinin görevleri şunlardır : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, bu Anayasada 
yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inkılâplarının, millî güvenliğin ve ka
mu düzenin korunmasına, Türkiye' Radyo - Televizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülke
lere Silahlı Kuvvet gönderilmesine ve yabancı (kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sı
kıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları doksanye-
dinci madde ile Cumhurbaşkanına tanınan on günlük süreden ayrı olarak yayımlanmalarından önce on günü 
aşmayacak bir süre içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde, Genel Milletvekili seçimlerinin yenilenmesine 
ve ertelenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin düzenlenmesine 
ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer 'konularda inceleme ve 
araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak; 

d) Yukarıdaki bentlerde bildirilen çalışmalara ilişkin konularda, Bakanlar Kurulundan sözlü ve yazılı 
bilgi almak.; 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre yapılacak ilk genel milletvekili seçimi sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte : 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun, 
b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkındaki Kanun, 
c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun, 
yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukukî varlıkları sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasanın halk oylaması için seçmen kütüklerine yazıldığı ve seçmen kartını 
aldığı halde, sandık basma gidip oy kullanmasına hukukî veya fiilî herhangi bir engelli bulunmayan seç
menler, Anayasa oylamasında oy kuHanımadıkları takdirde, Anayasa oylamasını takip eden ilk genel ve ma
halli seçimlere katılamazlar, bu seçimlerde aday olamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Yapılacak ilk genel milletvekili seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
ilânını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında, saat 15.00'te kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili Başkanlık eder. Bu toplan
tıda, milletvekilleri andiçerler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Metlisinin toplantı ve çalış
maları için kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlük
te olan İçtüzüğünün, bu Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır^ 

GEÇİCÎ MADDE 8. — İlik genel milletvekili seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, 
bu Anayasanın yüzonsekizinci maddesine göre yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan 
Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların (kuruluş, gö
rev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanun
lar, Anayasanın kabulünden başlayarak Kurucu Meclisin görev süresi içerisinde bu süre içerisinde yetiştiri
lemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen ıbir yıl sonuna kadar çı
kartılır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Anayasanın fcalbul edilmesinden itibaren yedi yıllık süre içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip ya
yımlanması için tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, ancak üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu 
ile mümkün olabilir. 

> GEÇİCİ MADDE 11. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini 
Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi dö
neminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunla görev ifa eden Danışma 
Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından ve bunların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve gö
revlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezaî, malî 
veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Anayasanın halk oylaması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını da 
kazanan Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını alan Millî Güvenlik Konseyi Üyelerinin, görev süreleri sona erdikten sonra 
da dokunulmazlıkları devam eder ve haklarında Anayasanın yüzonaltıncı maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 
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B, 
C. 

D, 

IV. İDARE 
A. İdarenin esasları 

1H İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği Madde 131 
2. Yönetmelikleri Madde 132 
Yargı yolu Madde 133 
İdaremin kuruluşu 
İv Merkezî idare Madde 134 
2. Mahallî idareler Madde 135 
Kamu hizmeti görevlileri ile ilgili hükümler 
1. Genel ilkeler Madde 136 
2. Görev ve sorumlulukları Madde 137 
3. Disiplin kovuşturmasında güvence Madde 138 
4. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasî partilere ve sendikalara gireme

mesi ve tarafsızlığı Madde 139 
Üniversiteler ve Yüksek Okullar 
1. Üniversiteler Madde 140 
2. Yüksek Okullar Madde 141 
Bilim ve teknolojinin geliştirilmesi Madde 142 
Radyo ve Televizyon İdaresi ve Haber ajansları Madde 143 
Atatürk Akademisi Madde 144 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Madde 145 

E. 

F. 
G. 
H. 
I. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YARGI 

I. Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı 
B. Hâkimlik ve Savcılık teminatı 
C. Hâkimlik ve Savcılık meslekleri 
D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 
E. Mahkemelerin kuruluşu 
F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
G. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının denetimi 
H. Askerî yargı 

II. Yüksek Mahkemeler 
A. Anayasa Mahkemesi 

1. Kuruluşu 
2. Üyelerin hakları ve yükümlülükleri 
3. Üyeliğin sona ermesi 
4. Görev ve yetkileri 
5. Çalışma ve yargılama usulü 
6. İptal davası 
7. Dava açma süresi 
8. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 
9. Anayasa Mahkemesinin kararları 

10. Cumhurbaşkanının iptal kararlarını yeniden incelettirmesi 
B. Yargıtay 

1. Yargıtayın görevi ve seçim usulleri 
2. Cumhuriyet Başsavcılığı 
3.< Yüce Divan1 

Madde 146 
Madde 147 
Madde 148 
Madde 149 
Madde 150 
Madde 151 
Madde 152 
Madde 153 

Madde 154 
Madde 155 
Madde 156 
Madde 157 
Madde 158 
Madde 159 
Madde 160 
Madde 161 
Madde 162 
Madde 163 

Madde 164 
Madde 165 
Madde 166 
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C. Danıştay 
D. Sayıştay 
E. Askerî Yargıtay 
F. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
G. Uyuşmazlık Mahkemesi 

III.- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Maddte 167 
Madde 168 
Madde 169 
Madde 170 
Madde 171 
Madde 172 

II. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
MALÎ VE İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
MALÎ HÜKÜMLER 

Kamu harcamalarının finansmanı ve Türkıiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
A.; Vergi ve benzeri malî yükümlülükler 
B. Borçlanma 
C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Bütçe 
A,: Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
B. Bütçemin görüşülmesi 
C. Malî yıl içinde bütçelerde değişiklik yapılabilme esıslu'i 
D. Kesıinhesap 
E. Kamu iktisadî Teşebbüslerinin denetimi 

Madde 173 
Madde 174 
Madde 175 

Madde 176 
Madde 177 
Madde 178 
Madde 179 
Madde 180 

İKİNCİ BÖLÜM 
İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

I. Planlama 
II. Piyasaların denetimi 

III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 
IV. Ormanlar ve orman köylüsü 

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
B. Orman köylüsünün korunması 

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
VI. Denizciliğin ve havacılığın geliştirilmesi 

VII. Yüksek Hakem Kurulu 

Madde 181 
Madde 182 
Madde 183 

Madde 184 
Makide 185 
Madde 186 
Madde 187 
Madde 188 

BEŞİNCİ KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

I. İnkilâp kanunlarının korunması 
II. Diyanet İşleri Başkanlığı 

ALTINCI KISIM 
SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi 
II. Başlangıç ve kenar başlıklar 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 

YEDİNCİ KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Madde 189 
Madde 190 

Madde 191 
Madde 192 
Madde 193 

Madde 1-12 
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