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I. — ©EÇEJN TUTANAK öZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder 

ATATÜRK'ün ebediyete intlilkalimin 43 ncü yıldönü-
mıü münasebetiyle saygı 'duruşunda (bulunuldu, üyeler 
günün mıana ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yap
tı. 

Fenni Islimyeli, Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla 
Genel Kurulun şahsına gösterdiği itimada teşekkür 
etti< 

Turhan Güvenin, her yıl 10 Kasım tarihli günde
min «Atatürk gündemi», olarak tespitli hakkındaki 
önergesinin İçtüzük Geçici Komisyonuna havale edil
mesi oybirliği ile kabul ©dildi. 

İsmail Arar'ın, bugünkü Birleşimde yapılan görüş
melerin tutanak dergisinden ayrı olarak bastırılması, 
her dereceli okullara, akademi, fakülte ve üniversite
lere, devlet dairelerine, Kamu ive mesleki kurum ve 
'kuruluşlara, ceza ve ıslah evlerine, yurt dışındaki 
temsilciliklerimize gönderilmesi ve bu hasım ve da

ğıtımla ilgili önlemlerin Başkanlık Divanınca alınması 
hakkındaki önergesi; 

Fuat Azgur ve Abbas Gökçe'nin, bugünkü Birle
şimde yapılan görüşmelerin («ATATÜRK Armağanı» > 
adıyla bir kitap hallinde balsılmasının Başkanlık Di
vanınca karara bağlanması hakkındaki önergesi; 

Gereği Başkanlık Divanınca yapılmak üzere ekse-
rlyetle kabul edildi. 

Şeralfettin Yarkın ve 13 arkadaşının İçtüzük tas
lağının Genel Kuruldaki müzakerelerine V6 KaSım 
1981 Pazartesi günü saat 14.00te başlanması halkkın-
dalki önergesi ekseriyetle kabul edildi. 

16 Kasım 1981 Pazartesi günü saat 14.00te toplan
mak üzere Birleşime saat lı8.5ö*de sön verildi. 

Başkan 
Sadi Irmak 
Kâtip Üye 

imren Aykut 

Başkan 
İBaişk'aiDvelklil 

Fentti İsUmyeli 
Kâtip Üye 

Kamer Genç 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm 

Konferansı Örgütü Arasında İslâm Tarihi, Sanatı ve 
Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulma
sı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1 /l) 

2. — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm 
Konferansı örgütü Arasında İslâm Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi
nin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, 1(1/2) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm 
Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 
Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/3) 
M. G. K.'den devir) 

4. — Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasa
rısı. (1 /4) (M. G. K.'den devir) 

5. — 'Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /5) (M. G. K.'den devir) 

6. — Devlet Arşivleri Kanunu Tasarısı. (1/6) 
(M. G, K.'den devir) 

7. — 1615 sayılı Gümrük Kanununda Bazı Deği
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/7) 
(M. G. K.'den devir) 

8. — Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı
lanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Madde
sinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı. (1/8) (M. G. K.'den devir) 

9. — 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Ku
ruluş Kanunu Tasarısı. (1/9) (M. G. K.'den devir) 

10. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 
(1/10) (M. G. K.'den devir) 

11. — İslâm Konferansı Üyesi Devletler Arasın
da İktisadi, Teknik ve Ticari İşbirliği ile İlgili Genel 
Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, (l/ıl'l) (M. G. K.'den devir) 

12. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunu
na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygu
lanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı. (1/12) 
(M. G. K.'den devir) 

13. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 'Mura
kabesi Hakkında Kanunun 20 ve 21 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/13) (M. G. 
K.'den devir) 
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14. — 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/14) (M. G. K.'den devir) 

15. — Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır 
Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /ıl'5) (M. G. K.'den devir) 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
imzalanmış Olan Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Karasuları 
Arasındaki Deniz Hududunun işaretlenmesine (De-
markasyonuna) İlişkin Belgelerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, (İ(i6) 
(M. G. K.'den devir) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cum
huriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin 
Tazminine ilişkin 4 Haziran 1981 (Tarihinde Kahire' 
de imzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/17) (M. G. K.' 
den devir) 

18. — Sanayi Mamullerinin Kaılite Denetim Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/18) (M. G. K.'den devir) 

19. — Turizm ve Seyahat Acentaları ve Türkiye 
Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği 'Kanunu Tasa
rısı. (1/19) (M. G. K.'den devir) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ile Kıbrıs Türk Federe 'Devleti Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Protokolün Uygulamaya Konmasına Dair Kanun 
Tasarısı. (1 /20) (M. G. K.'den devir) 

21. — Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/21) (M. G. K.'den devir) 

22. — Devlet Arşiv Teşkilatı Başkanlığı Kurulma
sı Hakkında Kanun Tasarısı. (1/22) (M. G. K.'den 
devir) 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla
deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da 
imzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/23) 
(M. G. K.'den devir) 

24. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/24) 
(M. G. K.'den devir) 

25. — Devlet İhale Kanunu Tasarısı. (1/25) 
(M. G. K.'den devir) 

26. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı. (1 /26) (M. G. ıK.'den devir) 

27. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
'Maddesine Bir Fıkra, 19 ncu Maddesinin 5 No. lu 
Fıkrasına Bir İBend Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı. (1 /27) CM. G. K.'den devir) 

28. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ncu 'Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
'Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/28) (M. G. K.'den devir) 

29. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/29) (M. G. <K.' 
den devir) 

30. — Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
'Dair Kanun Tasarısı. (1/30) (M. G. K.'den devir) 

31. —' Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlen
mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/31) (>M, G. K.'den 
devir) 

32. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı. (1 /32) (M. G. K.'den devir) 

33. — 27.5.1939 Tarihli ve 3614 Sayılı Ticaret 
'Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine 'Dair Kanuna Ek 
Kanun Tasarısı. (1/33) (M. G. K.'den devir) 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eko
nomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/34) (M. G. K.'den devir) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. (1/35) (M. G. K.'den devir) 

36. — 27.1.»1954 tarih ve 6235 sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Yürür
lükten Kaldırılması ve Birlik Oda ve Şubelerinin Mal 
Varlığının Hazineye intikali Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/36) (M. G. K.'den devir) 

37. — Askeri Öğretim Kurumlan öğretim Per
soneli Kanunu (Tasarısı. (1/37) (M. G. K.'den devir) 

38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1 /38) (M. G. K.'den devir) 

39. — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmi 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/39) 
(M. G. K.'den devir) 
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40. — Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı. (1/40) 
(M. G. K.'den devir) 

41. — Avukatlık Kanununun 81 nci Maddesinin 
İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/41) (M. G. K/den devir) 

42. — Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı. 
(1/-42) (M. G. K.'den devir) 

43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 10 ncu Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1 /43) (M. G. K/den devir) 

44. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ncı Maddesinin (c) Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1/44) 
(M. G. K.'den devir) 

45. — Yeminli ve Serbest Mali Müşavirlik Ka
nunu Tasarısı. (1/45) (M. G. K.'den devir) 

46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 4 ncü Mad
desinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1 /46) (M. G. K.'den devir) 

47. — Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare 
Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tama
mı Devlete veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Mües
seseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli 
Hakkında 3533 sayılı Kanunun Dördüncü Maddesinin 
Değiştirilmesine, Üçüncü Maddesinin Kaldırılmasına 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 'Kanun Tasa
rısı. (1/47) (M.G.K.'den devir) 

48. — '1721 sayılı Hapishane ve Tevkif hanelerin 
idaresi Hakkında 'Kanunun Değişik 6 ncı Maddesine 
İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/48) 
(M.G.K.'den devir) 

49. — Avrupa Topluluklarına Yeni »Üye Devlet
lerin Katılmasından Dolayı Türkiye 'ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını 
Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çe
lik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere 
İlişkin Tamamlayıcı 'Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. '(1/49) 
(M.G.K.'den devir) 

50. — Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin 
(Kanun Çatışmaları Konusunda Söyleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/50) (M.G.K.'den devir) 

'51. — «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko
runmasına Dair Sözleşme»ıye Türkiye Cumhuriyeti
nin 'Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/51) (M.G.K.'den devir) 
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52. — Adli Yardım Taleplerinin iletilmesine İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna dair Kanun Tasarısı. '(1/52) (M.GK.'den 
devir) 

53. — Türicrye Cumhuriyeti Hükümeti ile ispanya 
Devleti Hükümeti Arasında Halva Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı. (1 /53) (M.G.K.'den devir) 

54. — Uydular Aracılığı ile 'Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve 
işletmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/54) (M.GJK.'den 
devir) 

55. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun (Bulunduğuna 
'Dair Kanun Tasarısı. (1 /55) '(M.GJK.'den devir) 

56. — Çocukların ve Gençlerin Sanayide işe El-
verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tahi Tu
tulmaları Hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. (1/56) (M.G.K.'den devir) 

'57. — 683'1 sayılı Orman (Kanununun Değişik 
34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1 /'57) '(M.G.K.'den devir) 

58. — Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. '(1/58) (M.G.K.'den devir) 

•59. — Cezaların İnfazı iHakkıgda 647 sayılı Ka
nunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. <(1 /59) (M.G.K.'den devir) 

60. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/60) 
(M.G.K.'den devir) 

61. — 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi' Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/61) (M.G.K.'den devir) 

62. — Karayolları Taşıma Kanunu Tasarısı. (1/62) 
/(M.G.K.'den devir) 

63. — '1050 sayılı Muhasehei 'Umumiye Kanunu
nun 39 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı. (1/63) (M.G.K.'den devir) 

•64. — 5434 sayılı T. C. 'Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1 /'64) '(M.G.K.'den devir) 

•Üyelerin TUkliftt 
i65. — Danışma Meclisi 'Üyesi Kâzım ÖztÜrk ve 

9 arkadaşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlen
mesine İlişkin Yasa Teklifi. (2/U) 
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Tezkereler 
66. — Mehmet A l 'Ağca hakkındaki ölüm cezası-

mm yerine getirilmesiine dair Başbakanlik tezkeresi. 
{3/4 (M.GJK.'den .deViir) 

i67. — Salbri Altay hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/5) 
>(M.G.K.*den devir) 

d%. — Dudu Gül hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi, (3/6) 
(M.GJK.'den devi*) 

69. — Adnan Kavaklı hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. <3/7) 
(M.G.K.'den devir) 
' 70. — 'Salbalıalttin Ovalı hakkımdaki ölüm cezası
nın yerine (getirilmesine dair Başbakanilpk tezkeresi. 
(3/fc) (M.G.K.'den devir) 

;7r. — Eşref Özcan halkkıridafci «ölüm cezasının.ye
rine getirilmesine dlair Başbakanlık tezkeresi. (3/9) 
ı(M.G.K.Mne devir) 

72. — Veli Acar hakkındaki 'ölüm cezasının yerine 
'getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/10) 
l(M.G.K.Men deVİr) 

73. — Halil (Fevzi) Uyguntürk hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesiine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/111) (M.G.K/den dövir) 

74. — Kâzım Ergün hakkındaki 'ölüm cezasının 
yerine getirilmesiine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/12) 
l(M.G.K.'den devir) 

•75. — Adem Özkan hakkındaki ölüm cezaisinin 
yerine getirilmestine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/13) 
<M.G.KAlen devir) 

<76. — Muzaffer Öner hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/14) 
(M.G.K.'den deVk) 

77. — Osman Demtiroğlu hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(t3/15) (M.G.K.'den devir) 

78. — Cafer Aksu (Aıltunta|) hakkiûdafci ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkere
si. (3/116) (M.G.K.*den devir) 

179. — Hüseyin Çaylı hakkındaki Ölüm cezasının 
yerine getirtmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/17) 
i(M.G.K.Men devir) 

80. — Aıhmet Mehmet Ulubay (JJluğbay) hak-
'kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/18) (M.GX.'den devir) 

8*1. — Duran Bircan hakkındaki ölüm cezasının 
yerine 'getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/19) 
(M.G.K.'den .devir) 

8'2. — Şevkiye Ersen hakkındaki ölüm çezasraın 
yerine getirilmesine dair Başlbak&nlık tezkeresi. (3/20) 
'(M.G.K.Men devir) 

'83. — Rıdvan KafaJköse, Çavit Karaklöse ile Sü
leyman Karaköse hakkındaki lölüm cezalarının yerine 
getirilmesine dair IBaşjbakanhk Itetzkecesi. (3/21) 
(M.G.'K.'den devir) 

84. — Seyit Konuk, İbrahim Eıthem Coşkun ve 
'Necati Vardar haklarındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. <3/22) (M.G.K.' 
den devir) 

Rapor 
<85. — Danışma 'Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtüzük 

Geçici Komisyonu Raporu. (2/2) (S. Sayısı : 1 ve ;lle 
1 nci ek.) (Dağıtma Tarihi : 12 Kasma İ M ) 
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BJRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KATİP ÜYELER : İmren) AYKUT, Evİya PARLAK 

(HAŞKIAN — Aızliz arfcaldaışlanm, 6 nci BJirÜteşıitmli 
açı/yorum, 

(Çoğunluğumuz mevcuttur, görüşmelere başlıyo
ruz. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/BAŞKAN — Bilindiği gibi bugünün anafconusu 
hazırlllanımiış ve Yüksek Heyetimize suıaulllmuş olan iç
tüzüğümüzü görüşmektir. 

/Bumdan evvel değerli arkadaşıımız Mustafa Aysan 
mühim ve aktüel bir konu hakkında, izmir iktisat 
Kongreşli hakkında gündem dışı söz tisiterniişBıetndür. 
Kendilerinden acaiba rica eddbilllir miyim? Bugünkü 
konumuzun aktüel ve çalışmalarııni'iza esas teşkil 
edecek bir konu olması ıdiolıayi'sıyia gündem dışı ko
nuşmalarını daha asude ollacağıımız blir oturuma te
hirine müsaade ederterse, kendilerine müteşekkir olu
rum. 

1. — M. Vefik 'Kitapçığı!, Fenni İslimyeli ve 11 
arkadaşının, İçtüzük görüşmelerimin usulüne ve Ge
nel Kurulun her gün 10.00 - 13.00; 14.30 - 19.00 sa
atleri arasında çalışarak İçtüzük görüşmelerini ta
mamlaması hakkındaki önergesi. (4/14) 

iBAıŞKAN — Efendim; 
(KJanuımuz bildiğiniz gibi IçrtüMğümüzdür. Müza

kerelere geçmezden önce bir görevimi, viodanli bir 
görevimi ifa etmeme müsaade etmenizi rica ederim. 

Seçmiş bulunduğunuz içtüzük Komisyonu haki
katen yoğun bir çalışma ile ıbu eseri meydana getir
miştir. EHbettekİ eserin müfcemımeıltiyötli ancak Yüksiek 
(Heyetinizce görüşüldükten sonra zirvesine ulaşacaktır. 
Bu itibarla, Komisyonu teşkil eden değeri arkadaş
larınla buradan teşekkür ediyorum. 

iŞimdi efendim, evvela müzakere sekilimiz hakkın-
tiıa bikçok imzaları ihtiva eden bir teklif vardır; mü
saade ederseniz bunu okutayım efendimi. 

Panıışma Meclisli Başkanlığına 
)1. — 29 Haziran 1:981 günlü ve 2485 rayda Kuru

cu Meclis Hakkımda Kanunun 21/2 nci maddesi Da
nışma Meclisinin i k toplantısından itibaren en geç 
bir ay içinde Anayasa Komisyonunun seçileceğini ön
görmektedir. 

2. — Diğer (taraftan; 22 Ekim 1981 günlü ve 6C 
sayılı Danışma Meclisinin İçtüzüğünü hazırlayınca-
ya kadar uygulanacak çalışma esaslarına ilişkin Mili 
Güvenlik Konseyi Kararımın 15 nci maddesi, İçtüzük 
Geçici Komisyonunca hazırlanan içtüzük tekliflinin 
Genel Kurulca beş gün içinde görüşülerek son seki
nin verileceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 

3. — Ayrıca; 22 Ekim 1981 günlü 've 60 «saydı-
Milli Güvenlik Konseyi Kararının 18 nci maddesi 
lise, bu kararda yer almayan istemlerin, konusuna gö
re Genel Kurul veya Başkanlık Divanınca alınacak 
kararlara göre yürütülmesini öngördüğünden; 

a) İçtüzük görüşmelerinin, Danışma Meclliısi iç
tüzük Teklifinde belirlenen usullere göre yapılması-
mı; 

Görüşmelıer sırasında Genel Kurulca Ibu usuller
de değişiklik yapılması hallinde, değişlik şeklin -müte
akip madldelıere uygulanmasını, 

b) Danışma Meclisi içtüzük teklifinde açıklık 
'bulunmayan usule ilişkin hususlarda Genel Kurulca 
ayrıca karar alınmasını, 

c) (Değişiklik önergesi bulunmayan maddelerin 
görüşme yapılmaksızın okunup oylanmasını, 

|d) Genel Kurulun her gün 10.00 - 13.00 ve 
14.30 - 19.00 ısaaltüterli arasında iki oturum yaparak 
Tüzük görüşmelerini belirlenen sürede tamamlaması
nı, 

lAırz ve teklif ederiz. 
Sadi Irmak ,'Sadi Erdem 

M. Vefik KitapçıgS JFenni İslimyeli 
JMehjmet ıPamak JKâzım Özltürk 

jBekir Tiünay Kamer Genç 
İsmail Arar |Düındar Soyer 

İsmail Şengün Necip Bilige 
Turgut Kunıter 
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/BAŞKAN — Efendimi, ayını görüşme usulüyle 
ilgilli olarak bir kısım arîtadaşlıarınıız da söz lislfcemıiş-
lerdlir. Duna ilave edilecek arkadaşlarıımız varsa bilr 
dirmelerinli de rica ediyorum. 

JEvivelâ bu hıuaumnuîaa gdtinimliş oJıan müzakere 
usulü hakkındakli 'tafcıür üzerinlde mütalaa beyan et-
rnıek isteyen arkadaşlar varsa, lütfetsinler ve bu neyli-
mlize lüotiran edildikten sonra arkadaşılana söz vermek 
gerekecek. 

HAJMZA EROĞLU — Sayın Başkan, söz fetiiylo-
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKtsa bir şey olursa, mıatan olduğu sekide yerinliz-

den de konuşma şansı vaır; fakat arkadaşların bir kıs
mı belki işiıtemez mülahazasıyla buraya teşrifinizi 
de ayrıca nioa ederim . 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, sayını 
üyeler; 

/Getirilen önergeyi çeşiltlli yönlerden yanlış ve sa
kıncalı buDmakttaıyım, müsaade buyurursanız arz ede
yim : 

/Bir; İçtüzük gönüşıülırneden önce içtüzük hiükühv 
lerine uygun bir şekilde Meclis müzakerelerinin dü
zenlenmesi, âdete İçtüzüğün burada görüşmesıiz ka
bulü anlamını çıkartmaktadır. Bu bakımdan, İçtüzük 
hükümlerinin gönüşüllmeden İçtüzükle i'lıgiUi foüfcüımlıet-
rin uygulanmasını sakıncalı buluyorum, 

İkincisi; değişliklıik önergesi verdbitaekjiçin beir-
II bir sayıda üyenin imzası şantıtır. Şimdi biz burada 
maddelere geçeceğüz. Benlim mesella; 1 nci madde ve 
diğer maddeler hakkında bazı tekliflerim olacaktır. 
Belki bu tekillerimle Içltülzüğün yaıpimaısına katkı
da bulunacağım. Şayet bu sayı söz konusu olursa ge
reken hazırlıkları yapamam. 

Şimdi benıim önerim şöyle olacaktır : öncelikle 
ibunıunla illgü bir hükimün kabul edilebilmesini gele
cek tapllaın'tıya bırakalıım; ona göre maddelerle ilgili 
değişiklik önergelerlinün hazırlanması fırsatı doğmuş 
olur. 

Teşekkür edenim, saygılar sunanım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederini.; 
JBu konu ile ilgili başka mütalaa var mı efenıdlitm?.. 
AYHAN FIRAT — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeliar; 

İçtüzük Komisyonunun hazırlamış ofduğu metlin eli
mizdedir. Bu metni tetkik eMğfoııizde birkaç konuda 
her arkadaşın »ilave edeceği veya mahzurlu gördüğü 

| kıısıımlar varıdır.; Ancak, bunları dile getıirebimesi için 
1,0 lirnızalı önerge öngönüllmektediır. Bunun zoriıuğu da 
meydandadır. Dolayısıyla ben önce İçltüzük Kiomis-
yonunun hazırladığı tmetnlin tümü üzerinde isteyen 
arkadaştan gödüşsterinıin beintıimıesıinli müteakip, 
maddeler hakkında değişiklik önergeleri verilmesini 

i teklif dtimekteyim. 
iBu konuıyu, müzakerelerü daha kısaJitıcı bir unsur 

olacaktır., 
Teşekkür edenim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız şunu ilaveten arz edeyim. Bültün tasarılan-

da olduğu gibi, burada da elbette üc müzakere ko
numuz tümü üzerindeki görüşmeler olacaktır. Bu 
hakkı Yüksek Heyetin mahfuz talblilL Takdim edilen 
teklif, sadece geneli üzerinde, maddeleri üzerinde de
ğil; fıakalt müzakere usulü hakkınıda. Bu yüksek neyt-
rnizi iktiranı eder veya etmez; elıbette son söz Yüksek 
Heyetlinldlir. 

Tümü üzerindeki konuşma (hakkı elbette mahfuz
dur, ilk olanak o arkadaşlara tabili söz vermek bizim 
vazifemlizdıir efenıdlim. 

IBaışkıa bir mütalaa?.. îkli arkadaşımız Iteklüfün 
aleyhinde bulundular. Buyurun efendin. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, bu 
töekillif uzunca olduğu liçtin tam manasıyla tarafımız
dan anlaşılmadığından, teklif sahipleri, lütfen bir açık
lamada bulunurlarsa, daha iyi aydınlanırız sanırını., 

IBAŞKAN — Efendim, öyle de yapaıbüıiriz, tensüp 
edensenıiz daha yavaş bir defa daha okumama müsaa
de ıbuyuruo. Belki aynı neticeye... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Madde madde oy
lanışın efeödüm. 

IBAŞKAN — Efendim, maksat malum olduğu şe
kilde müzakereleri bir yanlışlık değil tabii; fakat en 
(iyi şekilde ve fakat maruz kaldığımız dunum karşı
sında konumuzun bir maalesef muacoeliyetT var; 
çünkü sarih bir kanun emriyle bu ayın 23'ünde, el
bette gönül isteki, daha da 'önce, çok hayati bir ko
misyonun 'seçimli konusu var. Böyle bir komlfeiyonu 
ıseçebimek için de ellimizde bir mesnede 'ihtiyaç ok 

duığu liçıimdir. Yoksa lültuf buyurun, Riyaset Divanının 
herhangi bir şekilde bir istical temayülü yoktur, bu
nu böyle kabul, buyurmanızı rica ederim. 

Emrettiğimiz şekilde bir defa daha, daha yavaş 
olanak okunsun efendim. 

ı(Önerge tekrar okundu.) .-.....,*„& 
BAŞKAN — Efendim, meseleye daha ladıa vu

zuh vermek için, müsaade ederseniz tüzüğü hazııila-

— 87 — 
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yan Klomisyoıdiumuizdan bir arkadaşımız lütfetsin kı
sa malumat versin. Büyününüz efendim, 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ 
KÂZIM ÖZTÜRIK — Sayım 'Baş/kan, Danışma Mec
lisinim değerli üyeleri; 

İçltlüzüğü hazırlaoıak üzere görevtanldliriılen Geçi
ci Komisyon gereki teklifi hazırlayarak huzurlunuza 
getirmiştir., 

iBaşkamiık Divanının seçfeletfimde uyguladığımuz 
ve Mili Güvenlik Konseyince kaıbuıl edilen «Uygu
lanacak Kararlan» adını taşıyan kananda somıumcu 
madde olanak şöyle bir büküm yer almaktadır: «Bu 
kararda yer almayan işlemler, konusuna göre Genel 
Kurul' veya Başkanlık Divanınca alımacak kararlama 
göre yuJTüjtîüiür.» 

x Yüksek huzurlarımıza getirilen Tüzük Tasarısını ma-
mt görüşeceğiz? 'Buma bir çözfüm götürmek ve sözü ge
çen 60 numaralı kanarın 18 mcli maddesinde yer alan 
esastan naneketlıe, bu Tüzüğün nasıl görüşüleceği 'blir 
önergeyle yüksek huzudıarımza getirilmiştir. 

/önergede 1, 2 ve 3 mcü maddaHemde, bu takvimli 
ıfcespit edilmiş ister sayıldıktan -sonra, Tüzük görüşül
mesinde taübik edilecek esaslar tespit olluınmak zorun
dadır. 

lAırz ettiğim Konsey kanarımın maddesine dayama-
nak bu Tüzüğü nasıl görüşeceğiz? Parlamenito tea
mülü veya geçmiş içtüzükHer dikkate alınmayacağı 
esasa hareket noktamız olmuştur. O hail/de Konsey 
Kararımın verdiği yetkiye uûsfttinatlla Başkanlık Divanı
nım alacağı karar veya Genel Kurulıumuzum alacağı 
kararlar doğrultusunda Tüzük görüşmesi yapacağız. 

/Bu kanarlar ne olabilir? Tüzüğü görüşürken, Tü-
(zük görüşülmesine ilişkin geçici bir üçtfüaük mü yapa
cağız? Bunu önenge sahtöbi olarak düşünmedik. Eli-

•- • mfedb esasen bir tüzük tasüıağı vardır ve orada görüş
me ıısuleri tespit edilmektedir. 
: Teldlif olunan maddede, Ibu teklifte tespit edilen 
usul ve esıastoma göre görüşülmesi, Genel Kurulca 
herhangi bin' maddede değişiklik yapıldığı takdirde, 
ımiüteafciır) maidtöeîıerde Geme! Kurulum kararımın uy-
ıgu3amfriası teklif olunmakıtadır. Burada herhangi bir 
sakınca -Veyâ  Gen^V Kunuluımuızu fazlasıyla meşgul 
edecek bir idunam yoktun. Bu nedenle görüşme usulü 
böylesine tespit ediiilımlişıtirj 

İçtüzük teklifinde herhangi bin husus ola M tespit 
loftumımaırnış ollsıun. O .takdirde Genel Kurulıumıüz ay
rıca bu görüşmenlim usulünü tespit edecek, karar ala
caktır. 
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Gönüşmenim belirli bir takvime bağlı olmasının. 
doğurduğu bir sonuç olarak 5 gün içinde bu Tüzüğü 
görüşüp nihai kanana varabilmek içlin üzenimde öneırv 
ge butamıayam, hiç bir üyemizin itirazı bulunmayan 
rutin maddelerin yeniden müzakereye açıilmadam, par» 
fllamıemıto teamülferiımSızde daima başvurulan bir usuİ-
lie okunup oylanması biçimi ömenlmiştin. 

(Sonuncu (maddede lise, yime zamanımda Tüzüğü 
yetiştinebilme amacına yömellik ve günde üki otunum, 
(gerekirse bu üç olüunum da yapılabilir. Kaldı ki, Tü
zük değerli üydertaııizce gereğince tetkik edildiği kâ  
Hısımdayız. Üç günü aşan geniş bir zaman elde etmiş
lerdir. Değeri üyelerüımlizlin bütün tetkiklerimi yaptık
larını nahıaitlıikla düşümebiliyoruz. Bu nedenle, 'bu ömıer-
geniın kabulüyle Tüzük görüşmefetfimiın daha rahat 
ve istenildiği biçimde oluşacağı kanısındayız. 

(Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iMıühterem arkadaşlarımı vicdanen bu mültalaa-

Üara sevkeden asil bir düşümce içim şu ıtemimaftta bulıum-
mak üsterim ki, mutlaka her madde üzerinde, tümü 
üzerinde de kıymetli arkadaşlarımızın müdafaalarını 
rahatça bldürmelerini temim, Yüksek Heyet Başkam-
fiğinizin lem esaslı vazifesidir. Bu göreve layıkıyla ria
yet edileceğini bir defa daha ifade ve temin etmek is
terim. 

Efendim, bu konuyu bir sonuca bağlamak içim, 
arkadaşlarımdan, kıymetli arkadaşımızın mütalaasına 
karşı mukabil mütalaa varsa, onu dinleyelim; değişe, 
her zaman olduğu gilbi, oyumuzla bu meseleyi halle
delim1 efendim.. 

Başka bir mukabil mütalaa?.. 

AKİF ERGİNAY — Müsaade eder ır&s&mz Sa
yın Başkanım? 

;BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Bir kanun veya bir tüzüğün yapılması, şüphesiz 
onun şekli bakımından değişebilir. 

Şimdi, yapılan tekif dolayısıyla sizler veya benim 
de var bazı tekliflerim; değiştirmek için bazı mad
deleri düşünüyoruz. Bunun 10 imzaya bağlanması ha
linde, 10 imzayı bulup, size takdim etmek imkânı ol
mayabilir; ama ben veya arkadaşlarımız, bazı husus
lardaki endişelerini değiştirmek ihıkânımım bulunması 
bakımındam İçirtebilirler. O halde, böyle az çok ri-
jit, sert bir kaideye bağdamaktan çok, eğer Yüksek 
Heyet burada yapılan teklifleri kabul eder, onaylar
sa, o teklifim görüşülmek üzere Komisyona havalesini 
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ben düşünürüm. Binaenaleyh, Komisyon oylamada 
kaibul edilen bir teklifi doğrudan doğruya kendisi 
tekrar inceler ve ona uyup, uymamak bakımındanı 
da esas Tüzüğü değiştirebilir veya başka bir şekle 
sokabilir. 

Bu itibarla dediğim gibi sert bir usulle gidersek, 
dokuz imzayı buldu, onuncuyu bulamadı, binaenaleyh 
aynen kabul edilecek olan bir madde yerine, aslında 
'bdlki de Komisyonun bile uygun bulacağı bazı tek
illeri, kendilerinin görüşmesi ve icabında değiştirme
si, eğer değiştirmeyecelkse buraya getirip, kendi ka
naatim belirtmesi uygun dur. Zannediyorum ki, bu 
daha kolay, dalha uysal, daha yerinde bir teklif olur; 
aksi takdirde bir çok değişiklikler teklif halinde olsa 
burada kavili mücerrette kalır, eski tabiriyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ©fendim. 
Parlamenlter teamüllerimize göre arkadaşl'ar fi

kirlerini söylediler ve Komisyonun Sözcüsü arkadaşı
mız da Komisyonun görüşünü ifade buyurdular. Mü
saade ederseniz artık bunu Yüksek Heyetiniz'in dile
ğiyle bir neticeye bağlayalım. 

Efendim, yapılmış olan teklifi kabul, buyuran ar
kadaşlar, lütfen işaret buyursunlar... Kaibul etme
yenler lütfen işaret buyursunlar... Efendim bir tered
düt oldu, lütfen ayağa kalkarak efendim oylarınızı 
belirttin. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, usul 
hakkında oylamadan önce... 

BAŞKAN — Buyuran. 
AHMET SAMSUNLU — Gelen yazı birçok mad

deyi içermekitedir. İtiraz edilen tek bir maddedir. 10 
kişilik imzaya ihtiyaç var mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Zannediyorum ki, diğer konular üze
rinde de itiraz süren arkadaşlar oldu, müsaade eder
seniz tümünü bir karara... 

AHMET SAMSUNLU — Efendim, madde mad
de oylanmasını teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, münasipse böyle yapalım, 
madde madde. Lütfen birinci maddeyi bir dalha oku
yun., 

ı«a) içtüzük görüşmelerinin, Danışma Meclisi 
tçitüzük teklifinde belirlenen usufere göre yapılma
sını; 

Görüşmeler sırasında Genel Kurulca bu usullerde 
değişiklik yapılması halinde değişik şeklin müteakip 
maddelere uygulanmasını.» 

IBAIŞ/KAN — Bunu oyunuza arz ediyorum efen
dim, 'kâfi derecede görüşüldü. Kaibul edenler... Etme
yenler... Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. 

«b) Danışma Meclisi İçtüzük teklifinde açıklık 
bulunmayan usule ilişkin hususlarda Genel Kurulca 
ayrıca karar alınmasını.» 

BAŞKAN — Efendim, reyinize arz ediyorum. Ka* 
bul edenler... Etmeyenler... Oybirliği ile kaibul edil
miştir.. 

«cj Değişiklik önergesi bulunmayan maddelerin 
görüşme yapıtaaksızın okunup oylaramasını.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Oy
birliği ile kabul edilmiştir. 

«d) Genel Kurulun her gün 10.00 - 13.O0İ, 14.30 -
19.00 saatleri arasında iki oturum yaparak Tüzük gö
rüşmelerini belirlenen sürede tamamlamasını.» 

BAŞKAN — Kaibul buyuranlar... Etmeyenler... 
Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Şu halde efendim, kaibul1 buyurmuş oldunuz. 

2. — Süleyman Sırrı Kırcaiı'nın İçtüzük görüşme
lerinin süresine dair önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Geçici İçtüzük 15 nci maddesinde İçtüzük Komis

yonunun sunacağı raporu Genel Kurulun 5 gün içinde 
görüşerek kabul edeceği yazüıdır. 

Bu süre ile birlikte Danışma Meclisinde İçtüzü
ğün görüşülme süresi Komisyondaki süre değil 20 gün 
olmaktadır. 

Bugünden itibaren bu nedenle birbuçuk gün süre 
kalmıştır. Bir Anayasa hükmü sayılacak bu hükme 
uyulmasını öneririm. 

Süleyman Sırrı Kırcalı 
BAŞKAN — Bir mütalaa var mı efendim? (Tek

rar okunsun sesleri) 
Tekrar okunsun istiyorsunuz, lütfen bir daha okur 

musunuz? 
(Önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — Arkadaşımız acaba tavzihen söz is

ter mi efendim? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU'BAŞKANI 

NECİP BİLGE — Komisyon olarak bu önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi arkadaşımızın konuşma hakkı vardır, 
lütfederlerse kısaca. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, değerli Danışma Meclisi üyeleri; 

Verdiğim önergenin sempatik, sevimli bir önerge 
olmadığını biliyorum. Genel Kurulun geçen gün al
mış olduğu kararı âdeta tenkit eder bir ifade olduğu 
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da muhakkak; ama sevimli bir önerge vermediğime 
inanıyorum ve biliyorum, savunması Danışma Mec
lisimizin hoşuna gitmeyeceği de muhakkak; ama bir 
gerçeği ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Biz 29 Ekim saat 10.00'dan itibaren Komisyon 
olarak vazifeye başladık. Bu 15 igün içerisinde süre
miz bitiyordu ve gerçekten perşembe günü bu süreyi 
bitirdik, perşembe günü dağıtılacak şekilde içtüzük
leri hazırladık ve arkadaşların dolaplarına bırakıldı, 
onlar da muttali oldular. 

Biz İçtüzüğü bugün sunmadık. Bazı arkadaşları
mız seslendiler, «İçtüzük bugün sunulmuştur» diye. 
Hayır. Biz eğer İçtüzüğü bugün sunduysak, Komis
yonumuz «katılmıyoruz» diyorlar benim fikrime, as
lında Komisyon bu konuda mütalaa vermek duru
munda değil. Komisyon İçtüzük üzerinde konuşabilir, 
bunu da teslim ettikten sonraki durum Danışma Mec
lisine aittir. O sebeple ben geçen gün yanılarak, ilk 
bu teklifte bulunulduğu vakit pazartesi günü konu
şalım diye Komisyon Başkanının veya Sözcüsünün 
söz alacağını düşünerek herhangi bir mütalaada bu
lunmadım; ama sonradan düşündüm, onlar bir bakı
ma haklıydılar. O gün artık onların vazifesi bitmiş 
oluyor teslim 'ile. Ondan sonra doğrudan doğruya Da
nışma Meclisi Genel Kuruluna konu kalıyor idi. 

Şimdi odayı inceleyelim : 
Diyoruz ki, «saat 10.00'dan itibaren 29 Ekim günü 

15 gün geçer, 5 gün içerisinde sunar Genel Kurulca 
5 gün içerisinde görüşülerek son şekli alır» diyor. 
Şimdi biz bir ay sonraya bırakabilir miydik bunu?.. 

Bana diyorlar ki, «JTeamül böyledir, 1,5 gün son
ra. 2 gün sonra konuşulur» Peki, oylamada teamül 
nedir?.. Yani teklif değişiklik önergelerinde, 10 üye 
var mıdır?.. Ama 10 üyeden az veremiyoruz önerge
yi. Demin konuştuk, karara bağladık. 10 kişi ancak 
önerge verebilir. 

Benim söyleyeceğim pek çok söz var İçtüzük hak
kında muhalif kaldığını; ama söyleyemiyorum; tek 
başıma, ancak 10 kişi bulmam lazım. Bu son derece 
güç bir şey. Buna uymak zorunda kalıyoruz. Pek
âlâ, biz «bir ay sonra konuşacağız» deseyd'ik olur 
muydu?.. Olmazdı. 5 gün, 29 Ekim saat 10'dan iti
baren geçecek 15 güne ilave edilen 5 gündür. Biz 
eğer 10 günde bitirseydik, gene Genel Kurul 5 gün 
içerisinde bitirecekti. Bu hükümler, İçtüzüğün hü
kümleri, benim bildiğim kadarıyla Milli Güvenlik 
Konseyinin çalışmadan hakkındaki, Anayasa deği
şikliği hakkındaki Kanunu»' 6unet maddesine göre 
«•Milli GüVenlik Konseyinin bildiri ve kararlarında 
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yer alan ve alacak olan hükümlerle, Konseyce kabul 
edilerek yayınlanan ve yayımlanacak olan kanunların 
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasa hü
kümlerine uymayanları Anayasa değişikliği olarak 
ve yürürlükteki kanunlara uymayanları da kanun de
ğişikliği olarak yayınlandıkları tarihte veya metinler
de gösterilen tarihlerde yürürlüğe girer. Bu öyle bir 
şey. Anayasa bu. Biz bunu «Böyledir teamül» diye 
değiştirenleyiz. 

Bu sebeple, bunu nazarı itibara almak durumun
dayız. Zaten önergeler verildiği takdirde ancak de
ğişiklik yapabileceğiz. Mümkün olduğu kadar. Ko* 
misyonumuz ısrarla üzerinde çalışmıştır, pek çok mad
de üzerinde çok fazla durmuştur, güvenilmesini arzu 
ederim. Tabii Ufak tefek hatalar var, bazıları diddi 
de olabilir. Mümkün olduğu kadar bu sistemi işlete
lim ve 1,5 gün içerisinde bitirelim. Yasaya da aykırı 
düşmeyelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum ki, mevzu 
oldukça aydınlandı. Sadece Komisyonun görüşünü 
dinlemek için bir arkadaşımıza söz veriyorum. Son
ra çalışmaya, mütalaaya devam edeceğiz. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYON KÂTİBİ KÂ

ZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Öneride ileriye sürülen hususları daha belirgin bi
çimde... 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, bir itira
zım var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
S. SIRRI KIRCALI — Komisyonumuzun Söz

cüsü vardır. Eğer Komisyona söz veriliyorsa, Komis
yonun Sözcüsü burada açıklamada bulunur. Komis
yonun Kâtip Üyesinin konuşması hakkında karar 
alınmış değildir. Saygılar sunarım. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYON KÂTİBİ KÂ
ZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, 

Müsaade ederseniz Sayın Kırcalı'ya kısaca bir ce
vap arz edeceğim. 

Komisyon Sözcüsü, Başkanı ve Kâtibi, Başkanlık 
Divanını oluşturur. Başkanı ve Sözcüsü müsaade et
tiği takdirde komisyon namına kelâm etmekte Kâtip 
serbesttir. 

BAŞKAN — Reislerinin verdiği selahiyet mevcut 
ise, şüphesiz böyledir efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYON KÂTİBİ KÂ
ZIM ÖZTÜRK — Yüksek Meclisiniz geçen birle-
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simde İçtüzük görüşmelerini bugüne ertelerken, Ko
misyon hazırlıklarını ne türlü yapacağı ifade olun
muş ve bendenizce Komisyonun perşembe günü işi
ni bitirip, süresinde raporları dağıtacağını yerimden 
beyan etmiş bulunuyorum. 

Kaldı ki, Sayın Kırcalı gibi düşünmek mümkün 
değildir. Danışma Meclisinin İçtüzüğü çıkıncaya ka
dar uygulanacak esaslara ilişkin 60 numaralı Milli 
Güvenlik Konseyinin kararında belirtilen süreler, gö
rüşmeye başladığı andan itibaren cereyan eder. 

Sayın Kırcah'nın sorusunu biraz daha açıklamak 
için şöyle arz edeyim. MeVcüt Anayasamızda, Dev
let Başkanlarının, kanunları 10 gün içinde çevirme 
veya onaylama yetkisi vardır. Kanunlar Parlamen
todan çıktıktan sonra makul bir süre içinde, sekre-
terya hizmetlerinin yapılacağı makul bir süre içinde 
gecikir, Devlet Başkanına geç intikal eder. Hiçbir 
zaman Devlet Başkanının 10 günlük süresine sekre-
terya hizmetlerinin yapıldığı döneni dahil edilmez. 
60 yılı aşkın tatbikat budur. Kaldı ki, Mülli Güven
lik Konseyi kararında, 15 gün içinde Tüzük Komis
yonunun, 5 gün içinde de Genel Kurulun, Tüzüğe 
nihai şeklini vereceğini belirlemekıtedir. 

IV. — GÖRÜ; 

1. — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtüzük 
Geçici Komisyonu Raporu. {Danışma Meclisi : 2/2) 
(Sıra Sayısı : 1; Dağıtma tarihi : 12.11.1981) (1) 

•BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Klasik usulümüze göre, evvela takdim edilmiş 

olan eserin tümü üzerinde mütalaa beyan etmek iste
yen arkadaşlarıma ve kısa Olması ricasıyla söz vermek 
istiyorum. 

Söz isteyenleri okuyorum; buna ilave olacak isim
leri bildirmenizi de ayrıca rica ederim. 

Ertuğrul Zekâi ökte, Musafa Rahmi Karahasan-
oğlu, Kamer Genç, Halil İbrahim Karal, Şerafettin 
Yarkın, Harriza Eroğlu, Kemal Dal. 

Başka arkadaşımız var mı tümü üzerinde konuş
mak isteyen?.. Atalay Peköz, Mehmet Aydar. 

Bütün bu arkadaşları tespit ettik; birinci arkada
şımızdan başlayarak söz veriyorum. Tekrar arz ede
yim müsaadenizle; kabil olduğu kadar kısa olmasına 
(zaman çok dar, bizi zorluyor) dikkat edilmesini bil
hassa rica ederim efendim ve tekrarlardan da kabil 
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(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidin 

Kendilerinden bir hususun açıklanması lazımdır. 
Üyelerin Komisyonun faaliyetini bitirdiği anda Ge
nel Kurul görüşmelerine geçersek, biraz önce üye 
arkadaşlarımızın şikâyetleri daha belirgin surette or
taya çıkmaz mı? Üyeler ne zaman tetkik edecekler? 
Arz ettiğim gibi, Türk Hukuk Literatüründe mevcut 
ve uygulanagelen bir prensiptir. Bugünden itibaren 
Genel Kurulumuz 5 gün içinde bu Tüzüğe nihai şek
lini verecektir, 1,5 gün diye bir husus bahse konu 
değildir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aziz arkadaşlarımın endişelerinin asil bir motif

ten geldiğine hiç şüphe etmiyorum. Kendilerini şu 
bakımdan temin etmek istiyorum ki, bu müddetler, 
vesaire çalışma tempoları tayin edilmiştir, ama hiç 
şüphe yok ki, aslolan, Yüksek Heyeti teşkil eden kıy
metli arkadaşların özgür, olanca özgürlüğüyle fikir 
ve mütalaa beyan etmelerine mutlaka imkân sağla
nacaktır. 

Bu beyanatımdan sonra; lehte, aleyhte arkadaşla
rımız konuştuğu için arkadaşımızın takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Büyük ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

İLEN İŞLER 

olduğu kadar kaçınarak, zamanımızı daha iyi değer
lendirmemiz elbette yerinde olacaktır. 

Buyurun Sayın Ertuğrul Zekâi ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

İçtüzüğümüzü görüşmeye başlıyoruz. İki hafta 
önce, çok değerli ilim adamları ve hukukçulardan 
oluşturduğumuz İçtüzük Komisyonumuz, yoğun bir 
çalışma ile kaynakları araştırdılar, çeşitli incelemeler 
yaptılar ve 146 maddeden oluşan değerli bir metni 
huzurlarınıza sundular. Bugün tartışmalara esas olan 
bu İçtüzük tasarısıdır. 

Kendilerini, başta hocam olmak üzere, bütün 
Komisyon üyelerini saygılarımla tebrik ederim, kut
larım. 

Sayın üyeler; 
İçtüzükller, meclislerin çalışmalarını belirleyen bel

gelerdir. Aynı zamanda içtüzükler, meclislere hayat 
veren, amaç ve fikirleri kapsayan hukuki belgeler
dir. Kısacası, içtüzükler, meclislerin hukuk düzenini 

.ortaya çütoaütf 1ar,,.Onun için,,birçok Aaayasa hukuk
çusu içtüzükleri, Anayasalları tamamlayan, hatta ba-
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Talan, Anayasalar kadar değerli belgeler kabul etmiş
lerdir. < 

Aziz efendiler; 
Olağan dönemlerin meclisleri vardır, olağanüstü 

dönemlerin meclisleri vardır. Olağan dönemlerin 
meclisleri, kendi şartları içerisinde, kendi esasları 
içerisinde, ülkenin veya dünyanın koşullan içerisinde 
k&ridi tüzüklerini hazırlarlar ve uygularlar. Bir de 
olağanüstü 'dönemlerin meclisleri vardır. Olağanüstü 
dönemlerin meclisleri de, gene kendi şartları içerisin
de, kendi dünya ve ülke koşullarının kendilerinden 
beklediği fikir ve amaçları ve varlık nedenlerini or
taya çıkaracak içtüzükler Ihaizırlarlar, çalışma esasla
rını gösterirler. Bu, çok açık bir esastır. Nitekim, ya
kın tarihimizde olağanüstü durumlara ilişkin meclis
lerimiz oluşmuş, onların meclis tüzükleri meydana 
getirilmiş uygulanmış ve güzel çalışmalar meydana 
getirilmiştir. 

Sayın Komisyonumuzun, gerekçede gösterdiği ve 
araştırmalarına ve içtüzüğe kaynak olarak be
lirttiği ilki anameıtin vardır. Bunlardan bir ta
nesi', Millet Meclisi İçtüzüğüdür, diğeri Senato 
içtüzüğüdür. Bu içtüzükler 1973 yılında yayınlan
mıştır; uzun gelişmelerin sonucudur. Hele bir tanesi 
17 sene sürmüştür; ama olağan bir dönemin Mecli
sinin içtüzüğüdür, işte, huzurunuzda takdir ve gö
rüşlerinize arz edilen içtüzük, bu olağan bir dönemin 
Millet Meclisi ve Senato içtüzüğüdür. O kadar ki, 
sistematiği ile aynıdır, bölümleri ile aynıdır; yapılan 
şey, belirli grupların çıkarılması, diğerlerinin tekrar 
edilmesinden ibarettir. 

iBu nedenle, olağanüstü bir dönemin Meclisi olan 
Danışma Meclisi, içtüzüğünü hazırlarken eğer bir 
kaynağa müracaat edecekse, eğer bir kaynaktan isti
fade edecekse, hukukun anaesasları içerisinde ken
disine en yakın veya benzeri olan bir kaynağa gitmesi' 
gerekirdi. O da, yabancıları bırakalım, 1961 Temsil
ciler Meclisi içtüzüğüdür. 63 maddeden ibaret olan 
!bu içtüzük, o Temsilciler Meclisinin fikrini, ruhunu, 
amacını açılkça göstermiş ve başarı ile uygulanmıştır. 

Bu nedenle saygıdeğer üyeler, har şeyden önce bu 
îçtüzük dayandığı kaynaklar bakımından hatalıdır ve 
oluşturduğu model bakımından uyumsuzdur, hatalı
dır, bu Meclise uygun bir içtüzük değildir. 

Oluşturduğu bu model sebebiyle içtüzüğün tümü
nün Komisyona iade edilmesini talep edeceğiz. 

Büyük Meclisin aziz üyeleri; 
Meclisimizi oluşturan güç ve irade, gerçekte Türk 

Milletinin gücü ve iradesidir. 'Bu irade, görüşünü, fi

kirlerini, amacılarını, kısaca Danışma Meclisini nasıl 
düşündüğünü, nasıl bir meclis mbtlfiye ettiğini 
ana esasları içerisinde 1485 sayılı Kanunda göster
miştir. Bu (Kanunda Meclise, genel olarak Kurucu 
Meclise, bu arada Danışma (Meclisine çeşitli görev
ler verilmiştir. Bu görevler 2 nci maddede sıralan
mıştır. Birincisi, hepinizin çok iyi bildiği, ilik görev 
Anayasanın hazırlanmasıdır, tkincki, Anayasanın ve 
bu Anayasayı halkoyuna' sunacak kanunun hazır
lanmasıdır. Üçüncüsü, Anayasanın milletçe kabul 
edildikten sonra, yürürlük de sağlandıktan sonra, 
Siyasi Partiler Kanununun hazırlanmasıdır. Nihayet, 
Anayasaya ve Siyasi Partiler Kanununa uygun bir 
seçim kanununun hazırlanmasıdır., 

İBunun'la yetinilmemiş/fcir, Meclise yasama göıçevi 
verilmiştir. .Meclis, Yüksek Meclisiniz, yeni Meclis 
oluşup fiilen göreve başlayıncaya kadar yasama göre
vi yapacaktır. Dikkat buyurulursa, 1961 Temsilciler 
Meclisini ve genel hatlarıyla Kurucu Meclisi kuran 
metinleri 'incelediğimiz zaman orada bir zamanlama 
vardır, bir zaman unsuru koymuştur, Meclise bir za
man getirmiştir. Halbuki, ne 24'85 sayılı Kanun, ne 
de bu Meclisi oluşturan irade ve güç, herhangi bir 
zamanlama bu anakadar söz konusu olmamıştır, ya
pılmam ıştır. 

Sayın üyeler, açılk'ladığım zamanlama meselesi
ni ve takvimi Meclisimiz kendi iradesiyle oluştura
bilir ve bu kendi iradesiyle oluşturduğu zamanlama
yı içtüzüğe alabilir. Şunu arz etmek istiyorum: Gö
revlerin verilmesi başka şeydir, görevlerin yapılma
sında zaman kavramı başka şeydir, işte bu zaman 
yetkisi sizin elinizdedir, Heyeti Umurniyen'izdedir. 
Bu nedenle, bugün milletimizde ve tüm dünya ka
muoyunda Cumhuriyetimıizip yeni demokratik1 esas
ları içerisinde ihyası ve 'bildiğimiz Atatürk ilkeleri 
ve devrimleri ışığında ve görüşleri ışığında yenliden 
bir düzenin kurulması, zamanlaması halen' beklenen 
bir durumdur. Bir beklenti olarak bugün önümüzde 
durmaktadır, işte bu beklentiyi açıkça demokratik 
bir iradeyle, özgür bir iradeyle biz saptayabiliriz. 
©ununla ne yapabiliriz?.. Cumhuriyet Anayasasını 
takvime bağlayabiliriz, açık bir takvim tarihi koya
biliriz. Örnekler vardır., Ondan sonra Siyasi Partiler 
Kanununu takvime bağlayabiliriz, Seçim Kanununu 
takVime bağlayabiliriz ve bunu açık irademizle ya
pabiliriz. Bununla şunu sağların: Bu Meclis özgür 
İradesiyle demokratiktir, demokrasinin aşığıdır ve 
ilelebet aşığı kalacaktır. Ebedi değildir bu Meclis. 

/ Görevlerini şu zamanda yapacaktır, bu zamanda ya-
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pacaktır. Başka kimseye de yoktur ihtiyacı, Mecli
sin, zamanlama bakımından, tik önerim budur. Maa
lesef, gayet 'tabii belki görüşülmemiştir, belki tartı
şılmamıştır, belki akla gelmemiştir, bu husus İçtü
züğümüzde yer almamıştır. 

'Benim önereceğim şey açıktır. Bunları hiç bir 
arkadaşla görüşmedim saygıdeğer efendiler, hepsi
ni dılk defa huzurunuzda konuşuyorum. 

iYeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunul
masını pekâlâ biz 12 Eylül 1!982 tarihi diyebiliriz. 
Anayasanın millet oyuna sunulması, kabulü mesele
sine dokunmayarak pekâlâ biz Siyasi Partiler Ka
nununa 12 Eylül T9&3 diyebiliriz, en geç diyebiliriz. 
Nihayet bunu ıda düzenledikten sonra 1 Mart 1984' 
ite pekala açıkça Seçim (Kanununu bitirebiliriz. 

Şimdi şu endişe vardır: İyi söylüyorsun; ama ya 
erken bitirirsek?. Dikkat buyurursanız en geç tarih
leri buna ne yapar? Bu sakıncayı ortadan kaldırır. 

iBüyük Meclisin aziz üyeleri; 
(Danışma Meclisimizin bir onay meclisi olmadığı 

açıktır. Danışma Meclisi, fikir üreten, uyarıcı olan, 
telkinlerde bulunan, temenniler geliştiren, ül
kenin sorunlarına cevap arayan, sorunları çözüm
leyen, çözüm geliştiren bir meclistir veya müsaade 
buyurursanız âcizane ben böyle anlıyorum. Bizi 
oluşturan irade ve güçte bunlar vardır. İrade ve güç
te bu esaslar vardır. iBizi oluşturan irade ve güç biz
den fikir üretmek istemektedir, sorun çözülmesini 
istemektedir, telkin istemektedir ve o, bunları yap
tığımız nispette rahatlamak istemektedir, rahat ola
caktır. «Bunu birçok çeşitli nutuklarda da açıkça gö
rebilirsiniz. 

Şimdi, böyle bir Meclis, nasıl olur da som so
ramaz, nasıl olur da bir Meclis araştırması yapamaz, 
nasıl olur bir genel görüşme açamaz? Klâsik anaya
salarda soru müessesesi ve diğerleri birer denetim' 
müessesesi olarak görülmüştür. 

iBüyük ,ef endilerim; 
IBugün soru müessesesi «bir denetim aracı değildir. 

Soru müessesesi, milletle bakanların, Bakanlar Ku
rulunun arasında bizim derinlerimizi iletebileceğimiz, 
onların görüşlerini aksettirebileceğimiz bir müesse
sedir. Bir Danışma Meclisi olarak birçok insanlarla 
tanışıyorsunuz, birçok kimseleri görüyorsunuz; hep
sinin gözü sizin yüzünüzde. Birçok dertleri var, bir
çok istekleri var, birçok meseleleri var. Bu mesele
ler bu Mecliste görüşülmeyecek, nerede görüşülecek?. 
Nerede konuşulacak, nerede biz tal'atlı bir iletişim 
kurabileceğiz?.. Açıkça söylememiz lazımdır. Soru 

sormayan bir Meclis düşünülemez. Güvenoyu me
selesi değildir bu. Model olarak istiyorsanız; Temsil
ciler Meclisi tüzüğüne bakabilirsiniz. Orada da Hü
kümetle Temsilciler Meclisinin herhangi bir 'ilişkisi1 

yoktur, orada da Hükümet başkası j tarafından seçil
miştir. Orada gensoru mevzubahis i değildir; sayın 
hocalarım buradalar., 

Bu nedenle her şeyden önce İçüüzükte bu eksik
liğin bulunması, şahsen bu naçiz arkadaşınızı fev
kalâde müteessir etmiştir. Soru sontıayan bir Danış
ma Meclisi üyesi olmak is'temem, Meclisi de böyle 
görmek istemem Bu nedenle, arz ^ttiğim hususların 
İçtüzük 'Komisyonuna iade edilerek derlenip topar
lanması, bu müesseselerin «güzel bir; şekilde, (çok di
rayetli ağabeylerimiz var) güzel bir şekilde yer alma
sını talep ediyorum. 

(Denebilir ki, «Arkadaş, sen neden bahsediyorsun? 
Sen ne konuşuyorsun yahu? .21485 sayılı Kanunun o 
son maddesi var ya, bizi bağladı.» Ne ile bağladı? Ne 
ile bağladı sizi?.. Hiç bir şeyle bağlamadı beyler. Siz 
kanun da yapacaksınız. Benim konuştuğum husus, 
bunların dışında olan hususlardır. Bu mevzuda ira
de teşekkül etmemiştir, bu Mecliste irade teşekkül1 

edecektir. Dünyanın hiç «bir meclisinde; çok özür dile
rim sayın hocalarımdan ve ağabeylerimden, hiçbir 
meclis kendisini kendi iradesi ite bu kadar bu tüzükle 
bağlayıcı olmamıştır, özellikle olağanüstü dönemi 
meclisleri iradelerini serbest bırakmak isterler. İrade
lerinin üstünde büyük hassasiyetle dururlar, irade
lerini bağlamazlar, eldeki imkânlarla genişletmek 
isterler. Görüyorum ki ben, kütüphaneden yarar
lanmayı talimata bağlayacak, («bu arada tabii arşivi 
unutmuşlar, inşallah onu da bağlarlar) kütüphaneden 
yararlanmayı (talimata bağlayacak, talimat çıkacak, 
ben kütüphaneden öyle yararlanacağım. Oralara gir
miyorum; çünkü hemen bir itiraz çıkar, «Maddelere 
girdin» diye. Girmiyorum; sırası gelince gireceğim. 
Böyle 'bir içtüzük, ıbu kadar hayati bir meseleyi dik
kate almamıştır; üzülmüşümdür. 

Geliyorum komisyonlar meselesine: 
Komisyonlar konusunda tabii birçok arkadaşımız 

söz alacaktır ve konuşacaktır. Öyle komisyonlar var
dır ki, Türkiye'nin en hayati meselesi; tarım, ener
ji, endüstri, turizm, ulaştırma gibi komisyonlar, maa
lesef önce bir karma komisyon içerisine alınmış, son
ra da bu sabah kutumuzda gördüğümüz gibi, ikişer 
üçer dağıtılmıştır, 

ISayın üyeleri' 
ıBu komisyonların bazen bir tanesi Türkiye'nin 

hayatiyle ilgilidir, Türkiyenin hayati sorunlarıyla il-
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gilidür. Tarım. Komisyonunu nasıl başka •bir komis
yon içerisinde görebilirsiniz?.. Bir Turizm Komis
yonunu nasıl başka bir komisyon içinde görebilirsi
niz?.,. B!ir Ulaştırmayı nasıl görebilirsiniz?.. Çok dik
kati çekici bir komisyon da M'Mi Savunma ile -bilmi
yorum son kısımda ne oldu- .içişlerini bir araya gör
mektir. Çok 'dikkati çekici. Herhalde, güvenlik sis
temimiz toplu bir esasa bağlanmak istenmektedir. 
Tartışırız, komutanlarını var burada; her zaman ıfcar-
tışırız. Sayı meselesi ise?., Olabilir., Saygıdeğer Ko
misyon üyeleri sayı meselesini dikkate almışlardır, 
«Sayımız azdır. ıBu kadar az bir sayıda yapmayalım. 
Derli toplu olsun» diyebilmişlerdir. 

Muhterem efendilerim; 
1'60 kişiyiz. IBütün görevlileri ayıralım. Ne kadar 

ayırırsanız ayırın, 30 kişi ayırırsınız. Geriye 130 kişi 
kalır. Beşer kişilik komisyon niçin kurmuyorsunuz? 
Kanun mu bunun muhakkak 18 kişi, 7 kişi, 9 İkisi ola
cağı?.. /Beşer kişilik komisyon; işte size 20 tane ko
misyon; ama çok rica ederim, bırakın Öbür sözleri
mi; onları sizin vicdanlarınıza, aklınıza, yüksek di
rayetlerinize atfettim, bitti; ama şimdi Söyleyeceğim, 
bir müstakil Tarım Komisyonu olmadıkça, bir En
düstri Komisyonu olmadıkça, bir Enerji Komisyonu 
olmadıkça, bir Turizm Komisyonu olmaldıkça, mü
saade buyurursanız çok zayıf kalırız, 

lîşte muhterem efendilerim, genel hatlarıyla özet
lersek, bu içtüzük, dayandığı kaynak ve model ba
kımından; iki, Meclis iradesini hiç sebep yokken, biç 
bir sebep yokken kendi kendisini bağlayıcı ve çok aşı
rı şekilde bağlayıcı bir şökilde ortaya çıkarmakla; ni
hayet, teferruatlara dalmakla, nihayet, soru mües
sesesini ortadan kaldırmakla ve nihayet, komisyonffla-
rı böyle çözümlemeye çalışmakla kabule şayan de
ğildir., 

Tabii 10 kişi meselesi var, vermiyorum; verme
yeceğim de. Siz verirsiniz yahut gerekirse gene ve
ririz önerim şudur: 

!Bu Tüzük, Komisyona iade edilmeli; çok muhte
rem Hocam ve arkadaşlarım bunun üzerinde dikkat
lice bir kere daha tartışmalı ve huzurumuza gelme
lidir. 

Hepinizi1 saygıyla selamlarım efendim. '(Alkışlar). 
< BAlŞKlAıN — Değerli arkadaşımızın kıymetli mü

talâalarını hep beraber dinledik. Bendeniz buna bir 
şey ilâve etmek isterim .efendini, 

.Eski tabiriyle, bu tümü üzerinde konuşma, şöy
le ifade ederdik!: Tezkere, gelen tasarının şayanı mü
zakere olup olmadığına karar vermekten ibarettir; 

tümü hakkındaki. Yoksa, maddeler üzerinde, tümü 
hakkında vereceğiniz bir müispet mütalâa maddeler 
hususunda Yüksek Heyetinizi bağlamaz. Tümünü 
kabul buyurabillirsiniz; ama maddelerde tadil, elbet
te efendim. Bu, mutlak olarak bu tasarıyı kabul ma
nasına gelmez. Sadece eldeki tasarı prensipleri ve sai
re bakımından şayanı müzakere midir, değil midir, 
onu tayin buyuracaksınız. Maddelerdeki bütün hak
larınız mahsus kalmak şartıyla., 

Komisyona iadesi şüphe yok ki, bir rey mevzuu 
olacaktır ve zaten de, usulen de efendim bu heyeti 
umumiyesi üzerindeki olan münakaşalar bittikten 
sonra, maddelere geçilmeden eVVel bu hususta yük
sek reyinize başvuracağız, Maddelere geçilmesini ka
bul buyuruyor musunuz?.,. Orada hürriyetiniz bir de
fa daha, eğer maddelere geçilemez mütalaasında he
yeti umumiye ekseriyetle bulunursa, şüphe yok ki, 
derhal Komisyona iade edilecektir.. 

Onun için ikinci hatip arkadaşıma söz veriyo
rum. Bir ricamı tekrarlamamla izin vermenizi rica 
ediyorum. Zaman bizi daha çabuk davranmaya sevk 
ediyor maalesef, çok kıt bir Zaman kaldığı için., Ar-
kadaşlarımca birinde söylenen 'bir mütalaanın ıtekrar 
aynıyla ifadesinden lütfen sarfınazar buyurup yeni 
fikirler ileri süruilmesiylle yetinilmesi zannedliyorumı 
ki, gerekecektir, 

Sayın Mustafa Rahımli Karahasanoğlu'nu rica edi
yorum efendim. 

flSA V1ARDAL — Usul hakkında konuşmak is
tiyorum efendim.. 

IBAKKAİN — (Buyurunuz. 
İSA VARDAL — Söz alan sayın konuşmacı ar-

kadaşlların görüşmelerin uzamaması yönünden ko
nuşmalarının belli bir süreyle sınırlandırılmasını ta
lep ediyorum. 

İBAİŞKIAN — İBu teklifiniz daima mümkün ta
bii efendim. Süre olarak ne teklif ediyorsunuz efen
dim?-

IİSA VARDAL — 15 dakikayı geçmemek üze
re.:., 

!(i«llO dakika» sesleri)., 
IBAŞKAN — Evet, 10 dakika da var, 
Arkadaşlar, görüşmelerin hakikaten bir selâmete 

ve neticeye ulaştırılması bakımından kıymetli arka
daşımızın teklifinde elbette bir isabetti cihet vardır. 
ıBunun'la beraber makamı riyaset şahsen buna müda
hale etmek istemiyor. Çünkü Yüksek Heyetinize son 
derece saygılıyız. Şu halde teklifler arasında 'bir 10 
dakika teklif oldu. iBunu eVvelâ müsaadenizle reyi-
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nize arz edeyim. 10 dakikayı geçmemek üzere, lüt- I 
zn iştirak buyuranlar.. Hemen hemen oybirliği ile I 
:arar verilmiştir. Arkadaşlarımın buna riayet etme- I 

sini istirham ederim. I 
Buyurun; efendim.. I 
İM. RAİHMÎ KARAHASANOĞLU — Mukad- I 

des 'görevimize başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla I 
selâmlıyorum, I 

Sözlerime başlamadan evvel, Sayın Divana, îç- I 
•tüzüikte 'geçen bir kelimenin her nasılsa yanlış tabe- I 
dilmesi hakkında bir önerim varidi. 'Bu ne bir tçtü- I 
zük maddesi değişikliğidir, ne de kanun 'teklifidir. I 
Bunun için 10 imzaya gerek olmadığı kanısındayım. I 
3unu dahi Divan tereddütle karşılamaktadır. 'Buna I 
son derece üzülmüş bulunuyorum. Bunu şiîridi hu- I 
zurunuzda Divana arz ediyorum. 'Bu kelimenin doğ- I 
ru olup olmadığına Yüksek Heyetinizce elbet karar I 
verilecektir. I 

'Pek değerli üyeler; bugünün ve yarının politik I 
etkilerinden ari, kalpleri memleket .sevgisiyle dolu, I 
büyük Milletimizin temsilcileri olarak bizler fikir ve I 
gönül birliği içinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, I 
mantığın ışıklı yolunda yürüdüğümüz sürece 'devle- I 
tamtam yükseik menfaatlerim' 'koruyacak en doğru ve I 
en isabetli kararları alacağımızdan emin olabiliriz. I 

Şu hususu da ımemnuniyetile ve iftiharla beliirtmeik I 
isterim Ikü, memleketimizin yüce menfaatlerini her şe- I 
yin üstünde tuttuğunu bugüne kadarki bütün karar I 
ve icraatlarıyla 'göstermiş ve haksız söylentilerin sa- I 
mimi olmadığını kanıtlamış olan Yüksek Konseyin I 
görüş ve 'düşünceleriyle paraldliik içinde bulundu- I 
ğuna kimsenin şüphe etmeyeceği Danışma Meclisi- I 
m'izin alacağı yararlı ve isabetli kararları desıtek'leye- I 
ceğinden muhakkak ki hepimiz emin bulunuyoruz., I 

Büyük Türk Milleti ve Cumhuriyetimizin Anaya- I 
sa abidesini inşa ederken, temel taşlarını çok iyi seç- I 
me'liyiz ve zaman sıkışıklığına getirmeden, isabetle I 
yerine koymalıyız. Şüphesiz bu iş de İçtüzüğümüz-' I 
den başlar. I 

îç tüzük teklifini kısa sürede hazırlayıp, yüksek I 
huzurlarınıza getiren Sayın Komisyon Başkan ve I 
üyelerine şahsi şükran ve teşekkürlerimi arz etme- I 
yi kutsi ıbir görev sayıyorum. I 

'Komisyonumuzun hatolı olarak önceki Senato ve I 
Meclis İçtüzüklerinden örnekleyerek, hazırladığı I 
teklifte önemli boşlukların bulunması tabiidir. Zira, I 
o meclislerin teşekkülü ile Danışma Meclisiimizin I 
oluşumu birbirinden tamamiyle ayrıdır. Ancak, par- I 
lamento çalışmalarında değişmez bazı statüleri ilkti- | 
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bas e'tmek gayet normaldir; fakat eski Meclis ve Se
natoda parti grupları, grup salonları vardı. Bu salon
larda toplanıp, »fikir teatisinde buılunma ve bir fikri 
oluşturma ortamları vardı. Sayın Komisyonumuz, 
acaba Meclisimizin bu önemli ihtiyacını dikkate al
mış mıdır? 

Nitekim. Danışma Meclisinin bir üyesi yüce Mil» 
Jetime hizmet için günlerce düşünüp, hazırladığı tek
lifinin işlem görebilmesi için en az 10 üyeye imza
latması şartı getirilmiştir. 'Neden? Bu, olsa olsa, İki 
sebepten gerek görülmüştür : 

Birincisi zamandan tasarruf için olmalı. 
Pek muhterem üyeler; 
Hepimiz biliyor ve her gün müşahede ediyorsu

nuz ki, M'illetimiz zamanı Meclisimizden' esirgemi
yor. O, «Acele ötmeyin, yeter ki memleketimiz için 
en iyisini arayıp, bulaşınız.» diyor. 

İkinci sebep; esas komisyonları teklif yağmurun
dan korumak için olabilir. Bunda haklılık vardır. An
cak, bunun tedbiri her biri ayrı ayrı birer değer olan 
sayın üyelerimizi, hem de omore ederek alınabilir. 
Bunun için Meclisimiz örneğin 5 kişilik bir ön ko
misyon kurar, bir üye gerekçesiyle birlikte teklifini 
getirir, bu kürsüden Genel Kurula arz eder ve yazılı 
teklifini de Başkanlığa takdim eder. Başkan, teklifi 
iki defa oya sunar, Birinci oylama esas komisyona 
havalesi için olumlu sonuçlanırsa teklif doğruca esas 
komisyona havale edilir. Birinci oylama olumsuz 
olursa Başkanlık ön komisyon için oylama yapar. 
Olumlu olursa, teklif ön komisyona gider, olumsuz 
olursa teklif hemen burada düşmüş sayılır.: ön ko
misyon burada önemli bir süzgeç vazifesini görecek
tir. 

Pek muhterem üyeler; 
Eğer, bu öneri yüce heyetinizce kabul buyuru-

rulursa ön komisyon çalışma ve yetkilerine dair pro
jenin 1-2 günde hazırlanarak yüksek ıttılaınıza arzı 
mümkündür-

Pek değerli üyeler; 
Tekrar arz ediyor ve önemle vurgulamak istiyo

rum ki; üyelerimizin yapacakları her teklif önemle 
değerlendirilmeli ve üyeler kulislerde, koridorlarda 
arkadaşlarımdan imza istemek durumundan mutlaka 
ve mutlaka kurtarılmalıdır. Ayak üstü imza topla
manın zararları ve pek çok da sakıncaları olacaktır., 

Şüphesiz ipek çok arkadaşınız da, çok güzel fikir 
ve görüşlerini öyle tahmin edilir ki, sırf bu yüzden 
teklif haline getirmekten de vazgeçecektir. 

iBüyük Atamız, «Bir Türk dünyaya bedeldir.» 
demiştir. Bu vecizeyi unutmamalıyız, çok anlamli-
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dır. IŞundan asla şüphe editoeımelidir İki, Danışma 
Meclisimizin seçkin üyelerimden her biri, değil on, 
değil yüz, bin üyeye bedeldir. Bırakalım gedsinler, 
huzurlarınızda ve milletimizin de gözleri önünde fi
kir ve 'tekliflerini -sergilesinler. Bunun pek çok fayda
ları olacaktır. 

Bu önerimize Sayın İçtüzük Komisyonumuzun, 
«Bu bir kanun konusudur, değiştiremeyiz» diye kar
şı çıkacağını sanmıyorum, Zira, öyle mutlu ve kı
vançlı bir devirdeyiz ki, memleketimiz ve milletimiz 
ıhayrına olunca kanunlar hemen değişebiliyor. Sayın 
Devlet Başkanımız birçolk konuşmalarında, «Yaptı
ğımız kanunları gerekirse Ski saatte toplanır, düzel
tir ve yenisini çıkarırız.» buyurmuşlar. 

IBASKAN — Bir dakikanız kaldı, lütfedin. 
İM. RAeMİ KlARıAHİAlSAiNIOÖLU — Peki efen

dim, topluyorum., 
Ve bu vaatlerinde de bulunmuşlardır ki, bu vaat

leri de diğerleri gibi milletlimizi çok mutlu etmiş ve 
ferahlatmış idi, Danışma Meclisimizden de bunu 
esirgemeyeceklerine (içtenlikle inanıyorum. 

Yüce Meolsiımizi tekrar saygıyla selamlarken, bu 
konuda hazırlamış olduğum önerimi Sayın Başkanlı
ğa arz ve takdim etmekten şimdilik sarfınazar edi
yorum. Çünlkü, arkasında 9 imza yoktur. 

Saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar), 

İBASIKIAN — Teşekkür ederim. 
IKıymetli arkadaşlarıma bir defa daha hatırlatma

ma izin verirseniz efendim; demlin de kısaca temas 
ettiğim gibi, tümü üzerindeki mütalaa, sadece ve sa
dece maddelerin teferruatında biç bir arkadaşımızı 
kesinlikle bağlamadan, ışu sunulmuş olan teklifin mü
zakereye şayan olup, olmadığının tespitidir. Elbet
te bu, maddeler üzerinde yapacaiğınız tâdilleri hiç bir 
surette engellemez. Lütfen konuşmalarımızı madde 
teferruatı üzerine değil de, anahatları üzerinde, şu 
getirilmiş olan Tasarı müzakerenize şayan ise onu 
izhar buyurun, değilse ellbette Komisyona iade edi
lecektir, Ibu ihalkkınız da elbette mahfuzdur. 

Üçüncü Hatibimiz Sayın Kamer Genç, lütfen. 
IKlAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma .Mec

lisinim sayım üyeleri; 
Ben de konuşmama Tüzük Komisyonuna seçileni 

üyelerimize teşekkür etmekle başlıyorum., Zira, arka
daşlarımız büyük bir çalışma göstermek suretiyle 
Yüksek Kurulunuzca saptanan .süre içinde Tüzüğü
müzü 'hazırlayıp bize sundular, bundan dolayı ken
dilerine teşekkür ederiz., 

Benim Tüzük üzerinde yaptığım incelemelere gö

re, Tüzüğümüz birçok yönleriyle, Yasanım bize ver
diği yetkilerin kullanılmasında, özellÜkle yasama faa
liyetlerimizin icrasında sahip olmamız gereken yet
kilerin kullanılmasında çok dar veyahutta tabiri uy
gun görürseniz cimri davanılmış; bunun yanında, 
yasada bize verilmeyen birtakımı yetkilerin kullanıl
masında ise bazı yetkiler varmış gi'bi birtakım tutum
lar içine girilmiştir. 

Bilindiği üzere 12 Eylül T9İ80 tarihinde memleke
timizde yasama ve yürütme fonksiyonu, organı el de
ğiştirdi ve bizim de toplanma amacımız bu el de
ğiştirme sonucunda meydana 'geldi. Bu 112 Eylülden! 
sonra malumunuz Güvenlik Konseyinin teşkiline 
ilişkin Yasa çıktı, ondan sonra Anayasa düzeni hak
kında Yasa çıktı ve Anayasa düzeni hakkındaki' 
2324 sayılı Yasanın 1 nci maddesinde «334 'sayılı 
l'9âl Anayasası ve değişikliklerinin aşağıda belirti
len hükümleri dışındaki hükümlerin yürürlükte ol
duğu» hükmü yer aldı. Şimdi müteakip maddesin
de de «334 sayılı Anayasamın Türkiye Büyük Mil
let Meclisine verilmiş olan yetkilerin tamamınım Gü
venlik Konseyince devredildiğini» ve «Cumhurbaş
kanına ait olan yetkilerin de Devlet Başkanımıza ait 
olduğu» hükmü yer aldı. Yine müteakip maddesinde 
de, bunun dışında kalan 1961 Anayasası hükmü ile 
değişikliklerinin yürürlükte olduğu vurgulanmış 
bulundu. 

Eski 334 sayılı 1961 Anayasamızın Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yetkilerine ilişkin 64'ncü mad
desinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan ge
nel yetkiler sayılmış, burada kanun koymak, değiş
tirmek, kaldırmak, devletin bütçe ve kesinhesap Ika-
nun ve tasarılarımı görüşmek ve kabul etmek, para 
basmak, genel ve özel af kanunlarını çıkarmak ve 
mahikemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarınım ye
rine getirilmesine karar vermek Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yetkilerinde olduğu saptanmıştır. Öte 
taraftan bizim teşkilimize ilişiklin 2485 sayılı Yasada 
görevlerimiz belirtilmiş, 1 noi maddesinde Kurucu 
Meclisin iki kanattan teşekkül edeceği birinci fık
rasında, ikimei fıkrasında > ise '23'24 sayılı Anayasa 
düzeni hakkındaki kanunun, bu kanunda Danuşma 
Meclisine veri'lmeyen görevleri yerine 'getirileceği 
hükmü aynen yer almıştır. 2485 sayılı Yasanım 2 nci 
maddesinde malumunuz olduğu üzere bize verilen1 

yetkiler arasında kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak; aslında dört hükümdür de birincisi malumu
nuz olduğu üzere Anayasa ve Anayasayı halkoyu
na sunuş kanunu, partiler kanunu ve seçim kanunu 
yanında yeni Büyük Millet Meclisi faaliyete geçince-
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ye kadar da bize kanun koymak, değiştirmek yetkisi 
verilmiştir. 

Şimdi bu hükmü, Anayasanın 64 ncü maddesin
deki hüküm ile ıkıyasladığımız takdirde Anayasanın 
64'ncü maddesinde Meclise verilen yetki yalnız ka
nun koymak, değiştirmek ve kaldırmaktan ibarettir. 
Böyle olunca Tüzüğümüzün 86'neı maddesinde yer 
alan «Mahkemelerce verilmiş ölüm cezalarının yeri
ne getirilmesi konusunda karar vermek yetkisi» 
Meclisimizin dışında bulunmaktadır. Esasen Ana
yasamızın 64'ncü maddesi iyice tetkik edildiği tak
dirde, «Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilme
sine karar vermek» İbaresi ile «Kanun koymak» iba
resi tamamen ayrı konulardır, 

İkincisi; yine Tüzüğün yapılmasında Meclisimi
zin işleyişine 'bence gölge düşürecek bir hükme de 
yer verilmiştir. Malumunuz olduğu üzere yine 1961 
Anayasamızın 62'nci maddesinde yurttaşlara bazı 
konularda Büyük Millet Meclisine başvurma konu
sunda dilekçe hakkı verilmiştir. Bu dilekçe hakkının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'bünyesi içinde oluştu
rulacak bir komisyon Türkiye Büyük Millet Mecli
since Vatandaşların dilekçe haklarına cevap verilme
si konusunda yetkili kılınmıştır. Şimdi Tüzüğümüze 
buna paralel olarak bir hüküm konulmuştur 141 'nci 
madde, bunda denilmektedir ki, «Danışma Meclisi
ne vatandaşların ferdi veya diğer suretle intikal eden 
şikâyetlerinin Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
intikal ettirileceği» denilmektedir, 

(Kanaatimizce bu hüküm Meclis olarak 'bizim ya
pımıza ters düşmektedir, böyle bir hükmün ve 86 
net maddedeki hükmün bu tasarıdan çıkarılması ge
rektiği inancındayım. 

MUZAFFER ENDER — Sayın 'Başkan, konu dı
şına çıkılıyor efendim; maddeler daıha sonra görüşü
lecek. 

KAMER GENÇ — Efendim, madde görüşmüyo
rum, genel olarak ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; tümü üze
rinde kalmanızı rica ediyorum. 

MUZAFFER ENDER — Devamlı maddelerden 
bahsediliyor.. 

IBAŞKAN — Maddelerde tashihi ve tadili kabil 
olan mevzulara girersek işin içinden çıkamayız gi
bi gelir arkadaşlar. Şayanı müzakere midir heyeti 
umumiyesİyle şu tasarı, değilse lütfen açıkça söyle
yin, reye koyalım, Komisyona iade edelim. 

KİAIMOR GENÇ — E'vet. 
Efendim, diğer taraftan değerli arkadaşlar, 'Danış

ma Meclisimizin teşkiline ilişkin 2485 sayılı Yasa

nın gerekçesini incelediğimiz ıtakdirde, burada Milli 
Güvenlik Konseyinin yasama .görevinin yerine getiril
mesinde katkıda bulunacak ve açık müzakerelerle da-' 
ha geniş bir kamuoyu ilişkisini sağlayacak bir Mec
lisin kurulması öngörülmüş ve bu 'amaçla Danışma 
M'öclisi teşkil edildiği belirtilmiştir., 

Danışma Meclisimizin görevini sıhhatli olarak 
yapabilmesi, belli konudaki yasama faaliyetleriniin 
yerine getirilmesindeki danışmanlık görevinin sıhhat
le yerine getirilmesi için birtakım bilgi sahibi olması 
lâzımdır. Bu bilgileri gazete havadislerinden mi öğ
reneceğiz yoksa yetkili ağızlardan mı öğreneceğiz?., 

Bu itibarla, 'ben daha 'önce konuşan arkadaşları
mın şu kanaatlerine katılıyorum; soru, meclis araş
tırması ve meclis soruşturmasının bu Tüzüğümüzde 
yer almaması bizi, özellikle faaliyetlerimizi büyük 
derecede etkiler inancındayım. 

Ayrıca arkadaşlarımın kanun tasarı ve teklifleri
nin değiştirilmesi konusundaki on kişilik ioıza zorun-
luğunun kaldırılması 'gerektiği inancına katılıyorum. 
Gerçi 2485 sayılı Yasada bu on kişiyle sınırlanmış
tır, ama malûmunuz olduğu üzere kaideler hiyerar
şisi içinde Meclis İçtüzükleri bazen Anayasadan son
ra ve bazen de Anayasa hükmünde olduklarına göre 
ve yasadan da önde geldiklerine göre bizce bu Da
nışma Meclisi İçtüzüğüne böyle bir hükmün konul
masında hiç bir sakınca olmadığı inancındayım.. 

ISaygılar sunarım efendim. ı(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim, 
ıSayın Halil İbrahim Karal'ı rica ediyorum. 
TURHAN GÜVEN — ISayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum., 
(BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışına 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Topîaritının başından beri dikkatle izlediğiniz şe
kilde, zaman zaman Başkanlık DiVanı usûl hakkın
daki konuşmalarda kendine düşen görevi yerine ge
tirmemektedir. 

'içtüzük hazırlığı yapılırken, Geçici içtüzüğün 61 
nci maddesinde «Danışma Meclisinin çalışma usulle
rine uymaya davet» diye bir bölüm bulunmaktadır. 
Oysa, biraz evvel konuşmacı bir arkadaşımız bura
dan sizlere hitap etme zevkline ve görevin© erişirken, 
bir başka arkadaşımızın yeninden müdahalede bulun
duğu görülmüştür. 

Yine içtüzük hazırlığında görüyoruz ki, konuşırnıa-
cının sözünü ancak Başkanlık Divanı, yani Başkan 
tarafından kesilebüeceği açıkça beyana kavuşturulmuş-
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fcen, Sayın Başkanın buna müdahale etmediği, yani [ 
konuşmacının bir başka üye tarafından siözünün kesil̂  
mıesi halinde müdahalede 'bulunmadığı görülmüştür. I 

Bu nedenle Danışma Meclisinin çalışma usullerin- I 
de, çalışma usullerine riayetin gerekliliği şarttır ve 
yine on dakika üzerinde sınırlı görüşme yapıldığında 
dikkatle görülmüştür ki, yerinden önerge verilmekte- I 
dir. Şimdiye kadar Meclis çalışmalarında sözlü öner
ge sistemi mevcut değil iken ve Sayın Başkanın ya
zılı önergeyi aldıktan sonra bu önergenin lehinde ve 
aleyhinde Jki konuşmacıya siöz vermesi gerekirken, 
yerinden yapılan bu istemi Yüce Meclisinizin oylarına 
sunmuş ve kabul edilmiştir. Bu da yine Danışma Mec
lisinin çalışma usullerine aykırı bir düzendir. Bu sekil
ideki çalışmaların ileride sıhhatli olmayacağı görüşünü 
arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞK AN — Teşekkür ederim, 
(Efendim, esas itibariyle arkadaşımız haklı. Yal

nız, hadiselerin bir şevki var. Şu işi bir neticeye ve 
maalesef çok dar bir zamana inhisar eden bir sonuca 
ulaştırmak gayesi en önde geldiği için, bu nevi kusur
ları mazur göreceğinizi ümit etmekteyim; ama esas 
itibariyi© kendileri haklıdırlar. { 

Efendim, Sayın Karal'ı rica ediyorum. 
IMUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, sataşma 

var, söz istiyorum. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarını; 

(1,5 saat oldu, zannediyorum havanda su dövü
yoruz. tf«Estağfurüllah» sesleri.) 

(Bir dakika efendim, izah edeyim. 
Arkadaşlar konuştular, güzel şeyler söylediler, bu 

Tüzüğü biz gözden geçireceğiz, madde madde gözden I 
geçireceğiz, her madde etraflıca görüşülerek burada. 
Tüzüğün tümü hakkında görüşme diyoruz, bütün ar
kadaşlar çıkıyorlar burada Tüzüğün maddeleriyle il
gili görüşlerini serdediyorlar. 

Bir taraftan zaman kaybını önlemek için önerge 
vermeye çalışıyoruz, diğer taraftan bu şekilde müte
madiyen zaman kaybediyoruz. Bence bir an evvel 
maddelerin müzakeresine geçmeliyiz. Mademki Tüzü
ğün tümü hakkında, anlaşıldı ki, tümü hakkındaki 
görüşmeler olmuyor, maddelerle ilgili görüşmeler ya
pılıyor, bu arada Başkanın ikaz etmesi ve konuşma
yı kesmesi gerekir, yetkisi vardır. I 

(Ben dayanamadım, yerimden ikazda bulundum, 
özür dilerim arkadaştan; fakat zaman kaybını önle
mek için bunu yapmam gerekiyordu. Bu bakımdan 
özür dilerim; fakat bir an evvel maddelere geçilmesine ' 
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ve Tüzüğün tümünün bu şekilde görüşülmesine yer 
verilmesini arzuluyorum. Teklifinizle sunarım. 

Teşekkür ederim efendini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İki ndkta mühim efendim, arz ettim ricamı, gali

ba kâfi, vazıh ifade edemedim, iki nokta mühim. Bi
risi tümü üzerindeki münakaşalar bütün geleneğimiz
de olsun, dünya parlamentolarında olsun tasarının 
teferruatına girmez, maddelere girmez, sadece bu ta
sarının mevcut sistemlerimiz içerisinde, kanaatlarımız 
içerisinde ele almaya layık olup olmadığının bir ifa
desi olacaktır, bir. 

İkinci istirhamım Yüksek Heyetinizden, tekrar
dan elden geldiği kadar, bir arkaidaşımızın ileri sür^ 
düğü bir kusuru tekrardan kaçınarak yeni fikirler var
sa, onun ifadesini rica ediyorum'. 

(Başkan olarak kusurlarım olabilir, bunu lütfen 
fikir özgürlüğüne duyduğum, belki bazı arkadaşları-
mızca aşırı görünen saygıdan ileri geldiğini kabul 
'buyurmanızı rica ederim. 

ISayın Koral arkadaşımız, buyurun. 

HAUİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Kurucu Meclisin sayın üyeleri; , 

Evvela Tüzüğün hiç bir maddesinden bahsetmeye
ceğim. Ancak, şunu söylemek zorunludur, Tüzüğün 
genel özeliklerini, tümü demek, genel özeliklerinde 
kendi gördüğümüz hususları behrfcmektir, bundan bah
setmek Zorunludur. Bir tüzüğün tümünü parçalarından 
ayırmak da mümkün değildir her zaman. 

Evvela, benden evvel konuşan bir aırkadaşımıo 
gayet güzel belirttiği bir hususu işaret etmeden geçe
meyeceğim. O da şudur : Genel kurullar birer tasdik 
yeri değildir, genel kurullar oy makinesi de değildir. 
Genel kurullar, komisyonların yapacağı işi yönlendi
ren, fikir veren, ilham veren fikir kaynaklarıdır. Maa
lesef bu ilk günlerimizde, ilk deneylerimizde bu çok 
başarılı olmuştur denemez. 

Hatırlayabiliriz kolayca zannediyorum, geçmiş si
yasi tarihimizde Meclislerimiz parlamento olamamış
lardır. Parlamento özel bir meclisin adıdır. Bütün ik
tidarı, bütün iradeyi (kendisinde toplayan, diğer özel1 

kuruluşları, özel 'komisyonları, özel kaynakları kendi 
yönlünde yürüten makam demektir parlamento. Bu am-
'îamlda 'tek meclis belki de Birinci Büyük Millet Mec
lisidir. Bu konuda yapılan araştırmalar daha başka 
şeylerde ifade ediyor. Sözümü kısa kesmek için bu 
konuyu burada kapatıyorum. 

Ama, bu Meeîis, bu Genel Kurul, kendi hüviye
timi, kendi kimliğimi, kendi iradesini kurmak zorun-
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luğundadır. Büyük bir poMtıiikacının, rahmetli İnönü' 
nün belirttiği gibi «Birtakım merkez-i umumiler; halt-
ıta merkez-i hususilerle idare edilen Genel Kurul ol
maz.» Bu konuyu burada bitirmek istiyorum, bu 
hususta daha çok konuşacağız, daha çok tartışacağız; 
ama Genel Kurulda tartışılmayan, konuşulmayan, 
hiç bir fikir verilmeyen komisyonlar çalışmaikta 
zorluk çekerler. Şimdi dikkatinize sunarım. Şu Tüzük 
(Komisyonu hiç bir görüş alınmadan Genel Kurul
dan, hiç (bir görüşme yapılmadan çalışma yapılmıştır. 
Sebebi, teamülümüze göre, 'bu kelimeyi en azından 
15 kere duyduk. Bu bir .teamül meclisi de değildir. 
Bu Meclis kurucu Meclistir. İnkılâpçı bir Meclistir. 
Kendi yöntemlerini kendisi yaratıcı bir şekilde ve 
bilimsel bir şekilde bulmak mecburiyetindedir, 

Bu genel girişi yaptıktan sonra, Tüzükle ilgili 
bir konuyu işaret edeceğim. Benden önce konuşmuş 
arkadaşların fikirlerini tekrarlamamaya çalışacağım. 

(Efendim, bu Meclisim adı Kurucu Meclis dedik. 
Bu Tüzük de Kurucu Meclisin Tüzüğüdür. Özür di
leyerek, Meclisteki hocalarımızdan, saygıdeğer arka
daşlarımdan özür dileyerek söyleyeceğim, bu bir Ku
rucu Meclis Tüzüğü değildir. Bu bir normal mecli-
ısin, normal yasama meclisinin teamüllere uygun ola
rak yapılmış bir Meclistir. Bu Meclisin en büyük va
zifesi anayasa yapmaktır. Anayasa yapan meclisler 
inkılâpçı meclislerdir. Bunların tüzükleri teamül Tü
zükleri olamaz. Yeni ımetoıtlar yeni şeyler buluna
cak. 

Demlin 'bir arkadaşım çok güzel belirtti; tüzük 
hazırlanırken başka 'bir kurucu meclis tüzüğü aca
ba nasıl yapılmıştır, 'başka bir kurucu meclis nasıl 
çalışmıştır; onun bile incelenmediği ileri sürüldü. 
Ben daha da ileri gideceğim. Kurucu meclisler yal
nız ülkemizde değildir; başka ülkelerde de vardır. 
Özellikle hukuk bfl'fmıinde, siyaset bilitmıiınde muka
yeseli metodun son senelerde aldığı önemi hepimiz 
biliriz. Yani hukukçu olmayan, siyaset bilimcisi ol
mayan da bilir bunu. Mukayeseli metotlara göre, 
karşılaştırmalı metotlara göre, kurucu meclislerin na
sıl çalışması lâzımdır? Normal meclislerden nasıl 
farklıdır sorusunu sormayan bir meclis, bir tüzük ko
misyonu doğru tüzük hazırlayamaz, bu mümkün 
değildir/ 

Burada siyasi hayatımızın başka bir ilginç şeyi
ni hatırlatacağım, GenellliMe bizde ve bu Meclis 
de buna uymuştur çalışmalarımızda: Önce konular 
ıgcdir, komisyonlara havale edilir. Hiç bir direktif al
madan, hiç bir 'iham almadan Genel Kuruldan, geti-

rü r madddcştıirilir, ondan sonra tartışma yapılır. 
Yapılır tartışma, elbette yapılır; ama maddeleşmiş, 
kemikleşmiş, iskeleti belli olmuş bir tüzükte, bir ta
sarıda, bir anayasada değişiklik yapmak çok zordur, 
mümkün değildir hatta; ufak tefek rötuşlar yapı
labilir. Örnek vereceğim efendim. 

Şimdi, biraz sonra, yahut bir iki gün sonra Ana
yasa Komisyonunu seçeceğiz. Hemen anayasa konu
sunu da bu Komisyona havale edeceğiz. Klasik ta
birleri, şekilci hukuk ekolünün meşhur deyimleri; 
havale edilecek. Orası inceleyecek, kendi tercihleri
ni yapacak. Hâlâ Genel Kurulun tercihi yok ortada. 
Bırakın kamuoyunun tercihi, onları bir tarafa bıra
kıyoruz, hu Genel Kurulun tercihi de yok, kendi 
tercihine göre bir anayasa yapıp getirecek buraya. 
Diyeceğiz ki biz, siz yumuşak başkanlığa göre bir 
anayasa yapmışsınız. Çünkü bütün kurumları fark
lıdır bunların. Birinci satırından son satırına kadar 
her tercihin anayasası ayrıdır. Biz burada diyece
ğiz 'ki, yok, biz parlamenter rejimi tercih ediyorduk, 
siz yanlış yapmışsınız. Haydi, bu sefer tekrar bu ter
cihe göre yeniden anayasa yazılacak. * 

Onun için, bu metotlarımızı biraz daha devrim
ci diyeceğim (özür dilerim) biraz 'daha inkılâpçı, bi
raz daha yaratıcı bir şekilde gözden geçirmemiz lâ
zımdır. 

Burada Anayasa Komisyonu seçilmeden anayasa 
üzerindeki ıgenel tercihlerini, en azından sistem ter
cihlerini... Sistem kelimesini hiç duymuyorum, hiç 
duymadım da daha. Ne komisyonların çalışmasında, 
ne şeyde duymuyorum. Evvelâ mesele sistem ter
cihidir. Şimdi, bu tüzükle ne alâkası var diyen ar
kadaşlarımız olabilir. 

Tüzüğümüze bakıyoruz, Anayasanın yapılma
sıyla ilgili hiç yenıi bir şey yok. Bu herhangi bir ka
nunun hazarlanmasıyla ilgili bir maddecik var ora
da, bir maddecik. Bütün kamuoyu tartısıvıor; Ana
yasa nasıl yapılmalı? Büyük siyasi hareketlerden son
ra anayasalar nasıl değiştirilir, radikal1 değişiklikler 
nasıl yapılır, sistem değişikliği nasıl yapılır?.,. Bun
ların tartışıldığı bir ortamda, kendi Genel Kurulu
nun dahi hiçbir 'Enamını alimamış, hiçbir terci
hini almamış bir Tüzük, ancak bir normal, teamüle 
uygun bir madde yazabilirdi ve onu yazmışlardır. 

Ben, bu hazırlanan Tüzüğün bir Kurucu Mec
lis Tüzüğü olmadığı kanaatindeyim. Bu Tüzüğün 
normal, teamüle uygun bir Meclis Tüzüğü olduğu 
kanaatindeyim. Onun için önerim, bu genel tartış
maların, tümü üzerindeki tartışmaların daha da de
vam etmesini, daha da tartışıllmasını öneriyorum. 
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'Bazı sabırsız arkadaşlara da şunu söylüyorum; 
burası bir Meclistir. Herkes birbirine tahammül et
mek mecburıVetindedir. Eğer 'biz tartışma modelini, 
tartışma örneğimi MüeDimizie veremezsek, kim ve
recek?,., Burada görüyorum, bazı arkadaşlar sik sık 
«sabırsızlık alâmetlerini beli ediyorlar. Bazen bunu 
usule göre konuşmak, usule göre konuşmamak şek
line dökülüyor; o da doğru değil. 

Onun için, Kurucu Meclis, kuruculuk ödevimi 
yapacak, yeni yöntemler, yaratıcı yöntemler bulmak 
mecburiyetindedir. Yoksa teamüle uygun bir Ana
yasa çıkar.; 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, arkadaşımız sionı derece hayati bir nok

taya temas etti, yani imkânlarımız müsait olup da, 
evvelâ umumi temayüllerimizi hakikaten ifade im
kânım bulsaydıfc, belki faydalı olurdu. Yalnız, seç-
Itiğfaiz Komisyora sizi temsil1 etmiştir. Türk Milleti
nin kamu oyunu hepiniz gibi, yakımdan bilerek buraya 

gelmiş arkadaşlardır ve aynı zamanda da her birimizle 
yakınlığı olan, her gün hepimizle fikir ıteaıt'isi imkânını 
bulan değerli arkadaşlarımızdan, seçtiğiniz a>rlkadaşla-
rınızdan teşekkül ettiği için, bir zorunluluk kabul zo
runluluğu hiç asla düşünülmeden bir tasarı yüksek hu
zurunuza getirilmiştir. Bu tasan üzerinde tasarruf, 
ımultlak tasarruf Yüksek Heyetinizindir. Bunu bir 
defa daha belirtmek isterim; fakat elbette görüşme
ler için bir zemin lazımdı, o zemini de gerek tea-
ımülümüzde, gerekse benim bildiğim bütün dünyada 
bir komisyon hazırlar, getirir ve bu bir ancak mü
zakereye temel olabilir, 'bir yön olabilir; fakat ar
kadaşlarımın hürriyetini asla bağlamaz, 

Bir noktada bana da bir 'küçük tavzihte buluna 
m ak imkânını verdikleri için, hatip arkadaşıma bil
hassa müteşekkirim. Efendim, bu «Yumuşak Baş
kanlık» sözü bendenizle affedildi. Tekrar bir defa da
ha yüksek huzurunuzda ifade etmek isterim ki, böy
le bir tabiri asla telaffuz etmedim. Bunu bilmenizi 
rica ediyorum, 

JM. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Hidayet Uğur ve dokuz arkadaşının, İçtü
zük teklifini hazırlayan İçtüzük Geçici Komisyonuna 
takdir ve teşekkürlerinin iletilmesine dair önergesi. 
(4115) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniiz bir küçücük 
takrir var, onu okutup malumatınıza arz edeyim. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Geceli gündüzlü çalışarak kısa zamanda Danış

ma Meclisi İçtüzüğü teklifini, büyük bir titizlikle 

hazırlayan, İçtüzük Geçidi Komisyonuna takdir ve 
teşekkürlerimizi arz ederiz, 

Hidayet Uğur 
Turgut Kunter 

Bahtiyar Uzunoğlu 
Halil Akaydın 
Sadi Erdem 

İhsan Göksel 
Avni Müftüoğlu 

Eşref Akıncı 
AbdülbaJki Cebeci 

Nedim Eray 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

/. — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtü
zük Geçici Komisyonu Raporu. (Danışma Mec
lisi: 2/2) (Sıra Sayısı.: 1; Dağıtma Tarihi : 12.11.1981) 
d) 

BAŞKAN — Sayın Şerafettin Yarkın, buyurun 
efendim. 

ŞERAFETTİN YARJKI'N — Sayın Başkan, Da
nışma Meclislinin sayın üyeleri; 

Sözlerime, evvelâ İçtüzüklerin kısa tanımını ve 
hukuki niteliğini belirterek başlayacağım. İçtüzükler; 
Parlamentonun veya meclislerin toplanmasını, gün-

(1) I. S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
ildin 

demini, gündemindeki konuların görüşülüp, karara 
bağlanması yollarını ve mevzuatın o parlamentoya, 
o meclise verdiği bütün diğer görevlerin yapılışına 
dair 'esas ve usulleri gö'sıteren ve üyelerin tümünü 
bağlayan önemli belgelerdir. 

Gerçekte parlamento içtüzükleri fevkalade önem
lidir. Bu içtüzüklere riayet edilmesi yine önem ka
zanmaktadır. Öyleki, İçtüzüğün bazı önemli madde
lerine aykırı olarak alınan bir karar veyahutta ka
bul edilen bir yasanın hükümsüzlüğü veya iptali da
hi ileri sürülebilir. 

Öte yandan, içtüzükler fevkalade detaylı olmak 
zorundadır. Çünkü, düzenlenen bu içtüzükler, mec
lisin çalışma esas ve usullerini tümüyle kapsaya-
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tnaz&a, birtakım boşluklar olursa, sık sık çikabile-
ceik usul tartışmaları gereksiz zaman sarfına mey
dan verecektir. 

lEliımıizıdefci içtüzük; Millet Meclisi Içtüzüğüyle 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü esas alınarak sunuş 
yazılarında belirtildiği gibi Komisyonun, esas alına
rak yapılmıştır ve gerçekte birçok hususları kapsa
yan genişlikte bir içtüzük niteliğindedir. »Bu içtü
zük, Danışma Meclislimin özelliğini taşıyan bazı ila
veleri de, bazı madde değişikliklerini de ayrıca ge
tirmiştir. Yine Danışma Meclislinin özeliğine uygun 
olarak da birtakım diğer içtüzüklerde bulunmaya'n 
maddeleri de içermektedir. 

Şimdi, bendeniz Tasarıyla ilgili olarak olumlu 
gördüğüm veya olumsuz gördüğüm, her ikisini de 
ayrı ayrı belirteceğim önemli noktalara temas ede
ceğim. 'Burada önce şunu parantez açarak arz ede
yim, ıtümü üzerindeki yapılan görüşmeler sırasında 
öyle konular vardır ikli, o yasanın, o görüşülen konu
nun anatemasıdır. Bu noktalara temas ederken bö
lümlere girmek veya bazen maddelere girmek dahi 
mümkündür .Çünkü, tümü üzerinde maddelere veya 
konulara veya bölümlere hiç temas etmeden yapıla
cak konuşmalar bir şeyin (hazırlığını, o konudaki mü
zakerenin hazırlığını ortaya tam koyamaz. Yani, tü
mü üzerinde yapılan konuşmalar aynı zamanda 
maddelerin ilerideki müzakerelerine ışık tutacak ni
telikler de taşıyabilir. 

IBendeniz içişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde 
7-8 seme çalıştım, Hukuk Müşaviri Muavini ve 
ikinci Hukuk Müşaviri olarak. Buraya, zaman zaman 
komisyonlara veya Genel Kurullara katıldığım oldu. 
IBütün bu görev esnasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi zabıtlarını, gerektiğinde tümü üzerindeki 
konuşmaları genel gerekçeler açısından inceledim ve' 
gördüm 'ki, tümü üzerinde yapılan konuşmalarda ba
zen yasanın fevkalâde önemli maddelerini dile ge
tirmek gereği hâsıl olmuştur. 

Bu iıbibarla, tümü üzerindeki görüşmelerde hiç 
konulara veya maddelere girmeden yapmak olanağı 
her zaman olmayabilir. Arz ediyorum. 

Danışma Meclisime esas yönünden arz edeceğim 
bir kaç önemli husus şunlardır: 

Danışma Meclisine sunulacak olan bütün kanun 
tasarı ve tekliflerinin gerek komisyonlarda ve ge
rekse Genel Kuruldaki müzakerelerinde 1961 Ana
yasasının yürürlükteki hükümlerine aykırı görülen 
maddeleri için yapılacak işlem 37 nci ve 77 nci mad
delerde gösterilmiştir. Bu bilindiği gibi, 2324 sayılı 
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Yasanın 1 nci maddesiyle, Türkiye Cuımhuriyeti 196İ1 
Anayasası, o Yasada gösterilen istisnalar sakh kalmak 
üzere yürürlükte bulunmaiKitadır. Yürürlükteki hü
kümlerine aykırı olarak getirilecek herhangi bir ka
nun tasarı veya teklifinin kalbulü söz konusu olama
yacağına göre, bu 37 nci ve 77 nci maddelere huku
ken yasal açıdan lüzum vardı, isalbet buyurullmuştur. 

Tasarı ile Anayasa Komisyonu çalışmalarıyla il
gili yine gerçekten önemli ilkeler de getirilmiştir. 
47 nci maddenin 4 ncü fıkrasındaki, Anayasa Ko
misyonunun gereıctiğinde kuracağı altkomisyonların 
çalışmalarına katılmak üzere, sayısı 10'u geçmemek 
üzeer Danışma Meclisinden üye seçilmesine ilişkin 
hüküm Komisyonun çalışmaları sırasında ortaya çı
kacak bir ihtiyacı gerçeKten karşılayacak nitelikte
dir. 

Yine Anayasa Komisyonu ile ilgili maddenin son 
fıkrası da, son derece önemli ve yerinde bir hükümdü. 
Bu fıkrada: «Anayasa Komisyonu her ayın sonun
da çalışmaların gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışma
ları hızlandıracak tekliflerini Danışma Meclisi Baş
kanlığına bir raporla bildirir.» Denilmektedir. Böy
lece, Danışma Meclisi her ayın sonumda Anayasa Ko
misyonu çalışmalarının hangi aşamada olduğunu bi
lecek ve Genel Kurulda bir karar alınmasını gerek
tiren önerileri üzerinde görüşlme yapılıp bir sonuca 
bağlanacaktır. 

Sözü edilen 47 nci maddenin bu son fıkrasında 
yer alan Ana'yasa Komisyonunun varsa çalışmaları 
hızlandıracak tekliflerinin Danışma Meclisi Baş'Kan-
lığına bir raporla sunulması konusu ise, çalışmaları 
hızlandırıcı teklif açışımdan fevkalade önemlidir. Esa
sen Danışma Meclisi olarak, bütün çalışmalarımızda 
hız faktörünün önemli yeri olacajctır. Nitekim daimi 
komisyonlarda bir tasarı veya teklifin görüşülme sü
resi Millet M'eclisi eski içtüzüğünde yer alan 45 gün 
olarak değil, 30 gün olarak belirtilmiştir. Hız faktö
rünü elbetteki alelacele düzenlenme olarak değil, sü
ratli ve fakat mümkün ve makul olan kısa sürede 
bitirme olarak yorumlamak gerekecektir ve dolayı
sıyla Anayasa Komisyonunun da çalışmalarını müm
kün olacak 'ön kısa zamanda bitireceğine inanıyoruz. 
Bu konuda Komisyondan gelebilecek çalışmaları hız
landırıcı öneriler üzerinde iyice durmak ve olumlu 
bir sonuca bağlamak önemli bir husus olmaktadır. 

Tasarının Anayasa Komisyonuyla ilgili 47 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında yine yerinde ve uygun 
'bir düzenleme olarak Anayasa Komisyonunda görev 
alan üyelerin bu görevleri soma ermedikçe başka 
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Ikomisyonlara seçilemeyeceğinle dair hüküm yer al
mıştır. Bu hükmün almacı, Anayasa Komisyonu üye
lerine Anayasa hazırlığı dışında 'başka ek görevfer 
verilmemesiıdir. Oysa, tasarınım diğer bir kısım mad
delerinde bu esasla çelişen ve dolayısıyla bu Komis
yonu veya Ibu komisyonun bir kısım üyelerine görev 
yükleyen maddeler yer almıştır. Nitekim, tasarının 
yasama dokunulmazlığına ilişkin bölümündeki 88 ile 
91 noi maddeler, maddedeki görevleri yapmak üzere 
'teşkili öngörülen karma komisyon, Adalet Komisyonu 
ile Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. 

Yine tasarının üyeliğin düşmesi bölümündeki 93 
ve 94 ncü maddelerindeki karma komisyon da aynı 
şekilde kurulmaktadır. Ayrıca tasarının içtüzüğün de
ğiştirilmesiyle ilgili 139 ncu maddesinde ise, değişik
lik önerilerinin doğruca Anayasa Komisyonunda in
celenmesi hükmüne varılmıştır. 

!Bu çelişki, aslında tasarının şimdi değineceğim, 
Meclisimizin daimi komisyonuna ilişkin 19 ncu mad
desinde yer alan önemli bir yanlışlıktan kaynaklan-
maktadır. Sözü edilen 19 ncu maddede komisyonların 
adları sayılırken ilk sırada Anayasa Komisyonuna 
yer verilmiştir. Bendeniz önce, bu Anayasa Komis
yonu, 47 noi maddede ve müstakil bölüm halinde dü
zenlenen Anayasa Komisyonu mudur diye 'tereddüt 
ettim ve bunu Meclise gelerek Sayın Altkomisyon 
Üyesi Öztürk'ten sordum; «Evet bu komisyon, Ana
yasayı hazırlayacak olan Anayasa Komisyonudur» 
dediler. Öyle olunca durum çok değişmektedir. 

Sayın üyeler; 
Anayasa Komisyonunun kuruluşu, çalışma ilke

leriyle ilgili müstakil bir bölüm düzenlenmişken, aynı 
komisyonun bir de kendisiyle aynı nitelikte olmayan 
ve görev benzerliği bulunmayan ihtisas komisyonları 
arasına dahil edilmesi, bence eğer zühul değilse, 
önemli bir hatadır. Nitekim, 2485 sayılı Kurucu 
Meclis hakkındaki Kanunun 21 noi maddesinde de 
Anayasa Komisyonuna, 1 No. lu bendinde; ihtisas 
komisyonlarına daimi komisyonlar adı kullanılmak 
suretiyle ikinci bendinde yer verilmiştir. 

Bu durumda, bu yanlışlığın herhalde düzditilımesi 
'gerekir. Yapılacak işlem de şöyle olalbilir kanısında
yım; önce, Anayasayı hazırlamakla görevli komisyon, 
'kuruluş tarzı ve çalışma esaslarıyla ayrı bir bölümde 
esasen yer aldığına göre, 19 ncu maddenin ilk sıra
sındaki Anayasa Komisyonu isminin buradan çıka
rılması. Öte yandan, gerek daimi komisyonlarda ve 
gerekse Genel Kurulda müzakere edilen kanun ta
sarı ve teklifleri için ileri 'sürülecek Anayasaya ay-
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kırdık iddiaları veya verilen önergelerin bu komis
yonlarda kabulünden sonra, Anayasa Komisyonun
dan geçmesi gibi bir durum vardır. Yani, Anayasa 
Komisyonuna, ayrıca bir ihtisas komisyonlarına ih
tiyaç vardır. Ancak, bu Anayasayı yapmakla görevli 
komisyon olmayacaktır. O halde çok sayıda komis
yon da kuramayacağımıza göre, Adalet Komisyonu
nun, Anayasa Komisyonu görevi de yapmak üzere, 
hem tasarıda yer alan Anayasaya aykırılık iddialarını 
ilgili komisyondan, Adalet ve Anayasa Komisyonuna 
intikal etmesini sağlamak ve böylece Adalet Komis
yonuna bu görevi vermek, (Anayasa Komisyonu adı 
da kullanılmak suretiyle) hem de tasarıda yer alan, 
tüzükte yer alan biraz önce konuştuğumuz yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması, üyeliğin düşmesi ve 
içtüzüğün değiştirilmesi bölümlerinde gerçekten de o 
komisyona gitmesi gereken konular olduğu için, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu diye adlandıracağımız 
komisyona gönderilmesi isabetli olacaktır. 

Nitekim, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 
nci maddesinde Anayasa ve Adalet Komisyonu müş
terek komisyon olarak, sayı az olduğu için, Millet 
Meclisi İçtüzüğünde ayrıdır; orada müşterek olarak 
belirtilmiştir. 

Bu itibarla, (Anayasa Komisyonu ve Adalet Ko
misyonu) bu değişikliğin yapılması herhalde bu ha
tayı düzeltecektir. 

Sayın üyeler; 
Ben de sözlerimi soru, müessesesine değinerek bi

tirmek istiyorum. 
Bu, sözlü veya yazılı soru önergesiyle Meclis araş

tırması ve genel görüşme ile ilgilidir. 

içtüzük tasarısında soru müessesesiyle ilgili her
hangi bir hüküm yer almamıştır ve İçtüzük Komis
yonu, tasarı ile ilgili sunuş yazısında Milli Güvenlik 
Konseyinin yasama görevlerine ilişkin içtüzüğünde, 
«'Her .türlü denetim ve görev yetkisinin Kurucu Mec
lisin bir kanadım oluşturan Milli Güvenlik Konseyine 
ait olduğu açıkça gösterilmiştir;» denilmektedir. Do
layısıyla gerek sözü edilen içtüzükteki 19 ncu mad
de hükmü ve gerekse Kurucu Meclis Kanununda 
denetim konusunda Danışma Meclisine açıkça bir 
yetki verilmediği hususları gözönünde tutularak, ko
misyonca İçtüzüğe soru müessesesiyle ilgili bir hük
mün konulmadığı anlaşılmaktadır. 

Hemen belirtelim ki, Danışma Meclisinin gensoru 
önergesi verme veya bir güven istemeye varacak hu
kuki sonuç doğurabilecek şekilde soru sorma yetki
sinin olmadığı muhakkaktır. Ancak, bir konunun sa-
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dece aydınlatılması için sözlü veya yazılı olarak cevap- j 
landınlması isteminden ibaret olan ve bu cevabın 
alınması dışında başka hiçbir hukuki sonucu bulun-
ınayan soru önergesi verilmesini mutlaka bir açık yet
kinin bulunmasına bağlı, ağır bir denetim unsuru ola
rak kabul .etmek mümkün görülememektedir. 
Kaldı ki, bu konuda Danışma Meclisinin yeitlkisizli-
ğine dair de Kurucu Meclis Kanununda açık bir 
hüküm de yoktur. Aynı şejulıde, genel görüşme ve 
Mıeclis araştırma istemlerinde bulunulması da mut
laka yasal yönden açık yetkilerinin varlığına bağlı 
görülememektedir. 

Millet Meclisinin eski İçtüzüğünün 94 ncü mad
desinde, «Soru, kısa, gerekçesiz ve şalbsi mütalaa ileri 
sürülmeksizin (bir önerge ile Hükümet adına cevap
landırılmak üzere açık ve belli konular hakkında bilgi 
istemekten ibarettir.» denilmektedir. 

Aynı Tüzüğün 99 ncu maddesinde, «Genel gö
rüşme toplum ve Devlet faaüyetlerini ilgilendiren 
beli bir konunun Genel Kurulda görüşülmesi.» olarak 
tarif edilmiştir. 

Öte yandan, Anayasanın 88 nci maddesimde de, 
Meclis araştırmasiının 'belli bir konuda bilgi edinil

mesi için yapılan incelemeden ibaret olduğu ifade edil
miştir. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, sözü edilen 
konularla ilgili olarak İçtüzükte hükümler bulunması 
sakınca değil, yarar sağlayacaktır. Hatta öyle olabi
lecektir ki, uygulama üe ilgili olarak herhangi bir 
konunun aydınlatılması için verilecek bir soru öner
gesi neticesinde gerekli incelemeyi yaptıran ilgili 
bakan, beki de önerge sahibine teşekkür edecektir. 
Genel görüşmeye yer verilmesi halinde de kamuya 
mal olmuş önemli bir konunun Danışma Meclisinde 
akis bulması, görüşülüp (tartışılmasının kamuoyunda 
bırakacağı izlenimin de müspet olacağım kabul et
meliyiz. 

Öte yandan, Kurucu Meclis Hakkındaki Yasanın 
12 nci maddesinde, Danışma Meclisi üyelerinin Türk 
Milleti adına görev yapacağı hükmü de yer almıştır. 

Bütün bu nedenlerle sözü edilen konularda da İç
tüzüğe hükümler konulmasının gerekli, uyum ve ya
rarlı olacağı kanısındayım. 

'Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Sayın Profesör Haraza Eroğlu'ınu 

rica ediyorum. 
HAMZA EROĞDU — Sayın Başkan, Sayın Da

nışma Meclisinin üyeleri; saygılar sunarım. 
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Her çalışma takdire değer. Ben de, İçtüzük Komis
yonunun yapmış olduğu çalışmayı takdir ediyorum, 
'kısa zamanda hizmet görmüşlerdir. 

Ancak, biz burada içtüzük Komisyonunun yap
tıklarını elimizin tersiyle geri itmek için söz almış de
ğiliz. İçtüzük Komisyonunun çalışmalarına katkıda bu
lunmak için söz almış bulunuyoruz. 

Biraz önce burada, Yüksek Heyetten bir konu 
hakkında dikkatin çekilmesini ricalamıştım. Mesele 
pek anlaşılmadı. 10 imzayı ihtiva edecek önerge so
runu olduğu gibi geçti., 

Şümdi, İçtüzük hakkında görüşlerimi açıklayaca
ğım. Açıklarken bir hususu belirteyim. Komisyonun 
vermiş olduğu önergeye göre, İçtüzük görüşmeleri 
Danışma Meclisinde görüşülürken İçtüzük tasarısına 
uygun hükümlere göre cereyan edecektir. Yani Ko
misyon, Danışma Meclisi Umumi Heyeti kabul et
meden hem Danışıma Meclisini, hem de kendisini 
bağlı kılmaktadır. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, üzerinde dura
cağım konuya geliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde şimdiye kadar 
olduğu üzere ve bundan böyle de kanun teklif ve ta
sarıları gerekçelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzükleri de şimdiye kadar gerekçe ihtiva etmekte
dir. Halbuki elimizdeki mevcut İçtüzük gerekçe ihti
va etmemektedir, gerekçesizdir, genel ve maddeler 
itibariyle de bir gerekçeye sahip değildir. 

Şimdi, elimizdeki mevcut içtüzük hükümlerini, 
yani henüz bizim kabul etmediğimiz; fakat bizi bağ
layan içtüzük hükümlerine göre, kanun tek'Merinin 
kimin tarafından yapılacağı öngörülmekte ve kanun 
toekMlerinin gerekçeli olması açıklanmaktadır. Bu du
rumda, İçtüzük Komisyonu kendisi, kendi yaptığına 
ters düşmüş ibulunmaktadır. Bunu bilhassa açıkla
mak isterim. 

Elimizdeki mevcut içtüzüğe kaynak olması bakı
mından Millet Meclisi İçtüzüğünün, (Türkiye Büyük 
Millet Meclîsinde daha önce bir teklifle getirilmişitir.) 
Görüşmelerini ihtiva eden zabıtlar elimizdedir. Bu za
bıtlar da incelendiği zaman, görüldüğü üzere : (Oku
rum efendim aynen.) «Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş 
Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re-
ışiit Ülker, Konya Milletvekili Kubilay İmer ve Van 
Miletvekli Salih Yıldız'm Millet Meclisi İçtüzük tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu.» Millet Meclisi 
îçtüzük teklifi, genel gerekçe ve maddelerin gerekçe
leri mevcut bulunmaktadır, burada da görülmekte
dir. 
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Öyle ise, 'bu içtüzüğü mutllaıka Danışma Meclisi
nin, maddelerin uygulanması sırasında ve yorumlan
masında ve herhangi bir uyuşmazlık halinde gerekçe
lerdeki mevcut hükümlerle konuya ışık tutması lü
zumludur, faydalıdır, zorunludur. Gerekçeler, hem yo
rumlanmaya, hem de uygulanmaya yararlı olacak
tır; şüphe ve tereddütleri de bertaraf edecektir. 

'Bunu, bir önerge ile maalesef veremeyeceğim, 10 
kişilik imza zorunluğu benim bir önerge hazırlayıp, 
şu anda vermeme engel teşkil ediyor. Ancak, düzel
tilmesini rica ettiğim başka konular var. içtüzük Ko
misyonu Ibir rapor hazırlamış, Danışma Meclisi Baş
kanlığına veriyor. Bu hazırlanan raporun, 1 nci say
fanın aşağıdan itibaren 3 ncü fıkrasında, «Türkiye'de 
parlamento hayatının 150 yılı aşkın bir tarihi» diye 
haşlayan fıkrasında, sonlara doğru şu hükümler bana 
pek cazip görünmedi, müsaade ederseniz fıkra uzun 
olduğu için sadece hükümleri okuyacağım. 3 ncü 
fıkranın sonuna doğru, son cümle : «Ancak, pek 
tabiidir ki, birçok deneyimlerden geçerek olgunlaşmış 
olan 'bu maddeler aynen alınmamış...» Üzerinde dur
duğum hüküm şu : «ve fakat bugünkü fiili ve hukuki 
duruma.» Fiili ve hukuki duruma sözündeki «'fiili du
rum,» bana, yorumlanmasına pek lüzum görmediğim
den pek cazip gelmiyor; çünkü biz fiili duruma değil, 
hukuki duruma itibar ettiğimizden, fiili bir duruma 
raporda yer verilmesi bana pek cazip gelmiyor, üze
rinde fazla durmayacağımı. 

Aynı fıkranın sonunda, «Ortaya çıkabilecek sorun
lara cevap teşkil edebilecek ve başka hiçbir kaynağa 
başvurmadan uygulanabilecek bir metlin ortaya konul
muştur» denilmekftedıir. Arkadaşlar, içtüzük ortada 
mevcut olmasına rağmen, içtüzüğe rağmen, Anayasaya 
ve Danışma Meclisinin kendi bünyesi içerisinde olu
şacak kararlarla ve ör'f ve âdet kurallarıyla içtüzüğün 
dışında 'başka bir metin de oluşabilir. Bu bakımdan, 
son fıkradan ı«Ve başka hiçbir kaynağa başvurmadan 
uygulanabilecek» kısmının çıkarılmasi'nı ve biraz önce 
yukarıda ifade ettiğim «Ve fakat 'bugünkü fiili ve fau-
'kukıi dururn'a» kısmının keza rapordan çıkarılmasıni 
arz ve teklif etmekteyim. 

(Üzerimde çok dikkatimi çeken maddeler kısmın
da ayrıca açıklayacağım önemli bir hüküm daha var. 
Falkat 87 nci maddede yer alan, Anayasanın değiş-
'tirilmesi ve maddelerin kabulüyle ilgili olan hüküm, 
üzerinde konuşulması dahi gerekmeyen 'bir hükümdür. 
Çünkü bu madde benim kanımca 2324 sayılı Kanuna 
ters düşmektedir ve bizim yetkimiz dışındadır. Şu an
da biz Anayasa yapmakla vazifeliyiz; Anayasayı de

ğiştirmekle değil. Bu hükmün tüzükten de çıkartılma
sında fayda mütalaa etmekteyim. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
'Maddeler hakkında konuşmam mahfuz kalmak şar

tıyla burada birçok arkadaşların da ifade ettiği üze
re, bu Meclis fevkalâde olağanüstü durumların or
taya çıkardığı, yaratltığı bir Meclistir. Eğer şayet Ko
misyon lütfeder bir gerekçe hazırlayacak olursa, bu 
hazırlayacağı gerekçede bizi 12 Eyl'ül'e getiren ne
denler, 12 Bylül'den sonra Türkiye'nin iç politilk'a-
sınıdaki gelişmeler ve 2485 sayılı Kanunun lüzum 
ve gereği ve Danışma Meclisinin 'kuruluş sebepleri
nin de bu genel gerekçede hazırlanmasını ve ona yer 
verilmesini faydalı görmekteyim. Neden faydalı gör
mekteyim?... Benden önce konuşan birçok kıymetli ha
tip arkadaşlarımın da belirttiği üzere bu Meclis, sı
radan bir Meclis değildir. Olağanüstü şartların gerekli 
(kıldığı, olağanüstü soramluiuikları olan, olağanüstü 
vazifeler ifa edebilecek bir Meclistir. Meclislin görev 
ve yetkilerinin gerekçede açıkça ifade edilmesi icap 
eder. 

Ayrıca, burada konuşan birçok arkadaşlarımızın 
çdk kıymetli önerileri oldu. Benden önce söz alan kıy
metli bir hukukçu arkadaşımın teknik bir anlam ta
şıyan konuşmasına kalbimle katılıyorum. Aynı görüş
leri, ona benzer görüşleri maddeler dolayısiyîe ben de 
ifade edecektim. Görülüyor ki, 10 kişilik önerge veril-
mese dahi burada arkadaşlarımızın çok kıymetli gö
rüşmeleri olmaktadır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kemal Dal, buyurunuz. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
'Bu Meclis, benden önce konuşan arkadaşımızın 

da belirttiği gibi, fevkalâde bir Meclisdir. Daha baş
ka şekilde ifade etmek gerekirse bu Meclis adetâ ilk 
'Büyük Millet Meclisine 'benzemektedir. Ama şunu da 
belirteyim, ilk Büyük Millet Meclisinin yaptığı şey
leri ve gösterdiği gücü hemen ilk toplantılarında bu 
Meclisten istemek haksızlık olur. Meclis kendi gücünü 
zamanla ortaya koyacaktır. Bunu beklemek gerekir. 
Evvela bunu belirtmek istedim. 

Yine arkadaşımın belirttiği gibi, ortada bir ça
lışma vardır, saygı değer bir çalışmadır. Gösterdikleri 
gayretten dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ancak 
şunu belirteyim; bu İçtüzükte bulunmasını veya bu
lunmamasını belirtmek 'istediğim noktalar vardır. Bu 
noktalara teferruatlı olarak girmek isteniliyorum; zî-
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ra maddeleri ele almak gerekir. Bir yerdie, bir arka
daşımızın da belirttiği gibi, 10 kişilik imza ile veri
lecek bir teklif imkânı sağlanamadığı takdirde, bu
rada tümü üzerinde yapılan görüşmelerde ileri sü
rülen düşünceler yararlı olabilir; maddeler bakımın
dan yararlı oîalbilir. Hiç olmazsa bu imkân sağlanma
lıdır. Hemen dalha İçtüzüğün görüşmesine geçilir ge
çilmez, konuşmacıları, düşüncelerini ileri sürmek bakı
mından tahdit metoduna yönelmek doğru bir şey de
ğildir. 

Evet, evvela Meclîsin görevi, Kurucu Meclisle il
gili Kanunda belirtildiği gibi, anayasa yapmaktır. Bu 
«Anayasa yapmak»; Kanunun 2 noi maddesinde (a, 
to, c, d) bentlerinde belirtilmiştir, bir kısmı kanun yap-
malk vesaire, fakat asil önemli görevi anayasa yap-
ma'kdır. Bu anayasa yapma görevi ne zamana kadar 
sürecektir? Bu hususta Tüzükte bir açıklık yoktur. 
Haltta şu husus çok önemlidir; yaptığımız anayasa 
gerek Kurucu Meclis Kanununda belirtildiği gibi, ge
rek Milli Güvenlik Konseyinin çeşitli açıklamalarında 
ifade edildiği gibi halkoyuna sunulacaktır. Eğer, de-
mokraltik hır anayasa yapmak istiyorsak ve bu de
mokratik bir anayasanın demokratik yolda kabulünü 
istiyorsak, halkoyuna sunulduğu takdirde anayasa, % 
1 ihtimal de olsa, reddedildiği takdirde ne olacaktır 
Bu, Tüzükte belirtilmemiştir. Milli Güvenlik Konseyi
nin çıkarmış olduğu, Kurucu Meclisin kurulması ile 
ilgili Kanunda; Meclis, yani yapılan anayasaya göre 
seçimler yapılıp ve Türkiye Büyük Millet Meclisi top
landıktan sonra Kurucu Meclislin yahut Danışma Mec
lisinin görevi sona erer, diyor. Bununla beraber, % 1 
ihtimal de olsa anayasa halkoylamasında reddedil
diği takdirde Danışma Meclisinin durumu ne olacaktır? 
içtüzükte bununla ilgili bir madde olmalıdır. Yani 
Danışma Meclisi artık görevini 'bitirmiştir, bir balkı
ma, yeniden bir kurucu meclisin'kurulması gerekir. Bu
nu ifade etmek isterim, Bu hususta açıklama olmalı 
İldi. 

Bir de lüzumsuz gördüğüm bir iki maddeye rast
ladım. 

îlk açılmada Başkanlık Divanının kuruluşu : Za
ten Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan İç
tüzükte düzenlenmiş, cereyan edip geçmiş bir olay. 
Bir d^ha meydana gelmeyecek bir olay, bir daha 
uygulanmayacak bir olay ve meşru ve hukuki hale 
getirilmesi siöz konusu olmayacak bir olay için İçtü
zükte madde sevketmek doğru değildir. Onun için; 
«23 Temmuz'da Danışma Meclisi toplanır. En yaş
lı üye Başkanlık eder..» vesair gibi hükümlere bura
da yer verilmemeli idi. 

Ayrıca, çeşitli komisyon üyeliklerinin doldurul
masında gerek Başkanlık Divanı, gerek komisyon üye
likleri boşaldığı takdirde doldurmada «En kısa za
manda» ifadesi kullanılmaktadır. En kısa zaman bi
rimi nedir? Bunun belirtilmesi gerekirdi. 5 'gün mü, 
10 gün mü; günle ifade edelim bunu ve o güne ka
dar bu boş üyeliklerin doldurulması sağlanmış olur 

Bir de bir nokta yine gözüme çarptı Tüzükte; Baş
kanın yetkileri bakımından, «Komisyonları denetle
me» diyor sadece; fakat bu denetleme nasıl bir denet
lemedir? Açıklık getirilmelidir. Başkan, Danışma Mec
lisi Başkanı acaba teker teker üyeleri de mi denetle
yecektir, yoklama mı yapacaktır? Nasıl bir denetle
me?.. Çalışmasını denetleme anlamında; ama sadece 
bu 'bir şey ifade etmemektedir. 

Bir de, komisyon üye sayıları belirtilmemiştlir. 
Anayasa ve Bütçe - Plan Komisyonu dışındaki ko
misyonların üye sayısı belirtilmemiştir, Başkana bıra
kılmıştır. Kaç (kişiden meydana gelecekse, İçtüzükte 
bunların belirtilmesinde yarar vardır. 

IBenim hesabıma göre, 10 komisyon var. Anayasa 
ve Bütçe - Plan Komisyonu dışında 8 komisyon. Aşa
ğı - yukarı bütün arkadaşların yer alabileceği bir şekil
de 'her komisyona 14 kişi düşüyor. Yani, her arkadaş 
komisyona katılmak suretiyle 14'er kişilik komisyon
lar meydana getirebiliriz. 

Bir de, benden önce konuşan sayın arkadaşım Er-
oğlu değindiler. Ben de tekrarında lüzum görüyorum. 

'Danışma Meclisi anayasa değiştirme yetkisine sahip 1 

değildir. Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 6 ncı 
maddesi açıkça ifade ediyor. «Milli Güvenlik Konse
yinin aldığı karar, yaptığı bildiri ve yaptığı kanunlar 
anayasaya aykırı ise anayasayı değiştirir, kanuna ay
kırı İse kanunu değiştirir» ifadesi kullanmıştır. 

Şİmdi, farz edelim klî, biz kanunla anayasayı de
ğiştiriyoruz. Milli Güvenlik Konseyi bir karar aldı. 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunu değiştirir; bir 
kararla değiştirebiliyor. Bizim anayasa ile, anayasayı 
değiştirme yetkimiz ne anlam ifade eder? Bu bakım
dan, bunun çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız olduğunu arz ederim 
efendim, 

KEMAL DAL — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
En önemli bir nokta da, 'benden önce konuşan bir 

değerli arkadaşını değindiler. Ben, daha açık bir şe
kilde bdirtmek isterim. 

Anayasa Komisyonu kendi çalışmasıyla ilgili hü
kümler getirmiştir; ama yapılacak anayasa nasıl bir 
anayasa olacaktır? Yani, anayasada vurgulanmak is-
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tenen temel hukuk düşüncesi, toplumun, Türk milleti- j 
nin içinden yansıyan temel hukuk düşüncesi hangi 
kaynaklardan temin edilecektir? Bu açıklanmamıştır 
'içtüzükte. Yani, Anayasa Komisyonu anayasayı ya
parken kullanacağı temel hukuk düşüncesini ve mey
dana getireceği sosyal, siyasi, ekonomik organizasyo- I 
nu hangi esaslara göre koyacaktır? Kendiliğinden mi I 
uyduracaktır bunu; yoksa burada önce bir müzakere 
e'tmek suretiyle, Türk Milletinin listemiş olduğu ıtemel 
hukuk düşüncesine haiz olan anayasa nedir; bunu bu
radan mı alacaktır? Yoksa Milli Güvenlik Konseyıinin 
yapmış olduğu konuşmalardan, yaptığı açıklamalar
dan mı ortaya çıkaracaktır veya anket yapmak suretiyle I 
mi ortaya çıkaracaktır? Yani yapılacak anayasa ile 
meydana getirilen devlette,, devlet düzeninde temel 
hukuk düşüncesi ve sosyal ve siyasi organizasyon na
sıl olacaktır. Bunun hakkında ayrı bir bölüm yer 
alması gerekirdi ve bunlar da düzenlienmesi gerekirdi. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cemil Çakmaklı arkadaşımızı rica ediyo

rum., I 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Öngörülen süre içinde bir içtüzük teklifini gün- I 

deme getiren insanlara elbette ki, teşekkür etmek bor
cumuzdur. Ancak bir borcumuz daha var. O da bu I 
günlerden itibaren bu Mecliste yöntem ve sistem I 
dlarak daha doğrunun, daha güzelin nasıl geleceğini 
öncelikle konuşmak ve tartışmaktır. I 

iBu kürsüden biraz önce konuşan Sayın Halil îb- I 
rahim Karal Beyin açıkladıkları konuları tekrar et-1 I 
mek işitemiyorum; ama yasama olayını formalist bir I 
hukuk anlayışının ötesine taşıyamayacak meclislerin I 
de ülkelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun mec- I 
'Hisler olabileceklerini sanmıyorum. I 

IBu genel endişeden sonra, şöyle bir noktaya ge- I 
lİyoruz içtüzük çalışmaiları açısından. Sayın Korniş- I 
yon raporunda kendisini sınırlayan kanunları sırala- I 
mış ve bunların içinde kalmak durumunda olduğu- I 
nu bir anlamda ifade etmiş. Elbette öyledir. Onların I 
'içinde kahnımak ve ona, o temel görüşlere uygun; ola- I 
rak içtüzük hazırlanmak gerekir. Ancak bundan son- I 
raki alanda Danışma Meclisinin kendi özgür iradesi' I 
içinde kalan alanda acaba naisıl bir yöntem izlenmiş, I 
ne yapılmış, işte burası enteresan? I 

Raporun devam eden bölümünde esas alınan I 
kaynaklar gösterilmiş. Elbette bu kaynaklar kendi I 
dönemlerinde hükümlerini icra etmiş, o gün ölenleri | 
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ölmüş, bu günte yansıyan, bu güne taşınan hüküm
ler hükmünde gerilerde. Ancak, acaba bu Danışma 
Meclislinin kendi amaçları ve kendi araçları, kendi 
potansiyel değerleri ve içinde yaşadığı pratik ortam 
dikkate alınarak nasıl bir araştırma yapılmıştır, nasıl 
kabuller yapılmıştır, nasıl bir sistem küruüimaya çalı
şılmıştır? Bunu hiç aramamak, bu konu üzerinde hiç 
düşünmemiş olmak, ki raporda böyle bir ibareye 
rastlamıyoruz, gerçekten bu Meclisin görüştüğü ilk 
tasarı için ve bu tasarıyı buraya getiren komisyon 
için, özür dileyerek söylüyorum, talihsizlik olmuştur. 

Günümüzde belli modelleri ve belli meseleleri or
taya koymak, artık beli bilimsel kalıplara, belli bi
limsel çalışmalara konu olmaktadır. «Sistem analizi» 
diye bir konu var, «İş akımı» diye bir başka konu 
var, «Karar model eri» diye bir başka konu var. So
yut kalmak istemiyorum; bunlara da girmek iste
miyorum; ama bunları her çalışmada önüne koya
mayan çalışma grubu her halde çağdaş çalışma yap
ıtım diyemez. Dolayısıyla bu mantığın, bu eklektik 
yaklaşımın, bu tarama, derleme mantığının sağlıklı 
ve bu meclise yakışan bir içtüzük olduğunu söyleye
meyiz. Öyle olması da zaten beklenemez. 

Neler çıkmış ortaya? Bu mantığın ortaya çıkar
dığı şeyler neler?.. Tabii ki reddedilmeyecek, yadsın
mayacak, her hal ve şartta kabul edilecek hükümler 
vardır içtüzüklerde. Belki bunlar sayı olarak da, kap
ladığı yer itibarıyla da çoğunlük'tadırfar; ama öyle 
maddeler de vardır ki, o maddeler az yer de tutsalar 
işin özünü, esprisini ve anlamını ifade ederler. îştc, 
bunlar kanımca yakalanamamış. 

Böyle bir Meclis içtüzüğünde önce kendi Meclis 
kişiliğini geliştirecek kapıları açık tutar. Bunlara im
kân tanırdı. Naisıl tanınmamış? «Meclis, parmak kal
dırma yeri değildir.» dedi bir sayın arkadaşımız. Öy
ledir, değildir. Bu Meclis iki kısımda çalışacak. Bir, 
tadat edlillmiş, eski tabiri ile sıralanmış; Anayasayı, 
Referandum Kanununu, Seçim Kanununu, Partiler 
Kanununu yapacak, kendisi komisyonlarında teklif 
üretecek. Bir de Meclisin hükmi şahsiyetİnün dışından 
buraya akacak, belli tasarıları alacak ve kendi fco-
misyonlarında belli süzgeçlerden geçirerek burada 
görüşüp karara bağlayacak. 

Bu kanallar üç tanedir; Milli Güvenlik Konseyi
nin gönderdiği teklifler, Hükümetim gönderdiği tasa
rılar ve bu sayın Meclisin, bu potansiyel değeri çok 
yüksek, özenle seçilmiş Meclisin kendi 10 kişisinin 
getireceği teklifler. Tasarı demiyoruz ona. 
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Demek ki, bu teklifleri Mecalisin kendi içinden, 
kendi üyelerinin getireceği teklifleri önemli bulmak 
zorundayız. Temel yasal çalışmaların dışında bu 
Meclisten beklenen belki de en anlamlı başlık bu
dur., 

ıBu, üyelerin çalışmaîlanyla ortaya çıkacak siste
mi diri tutacak bir düzenleme isterdik. Kamuoyu bu-
mı bekliyor. Her halde tasarıyı, teklifi hep bekleme
yeceğiz burada. Demek ki, bu Meclisin kendi potan
siyel değeri içinden, çok değerli uzmanlarından da 
belli teklifler geliştirmesi beklenecek; ama bu sistem 
'bunu koitaylaştırmıyor, buna imkân hazırlamıyor, bu
nu önemli bir olay olarak ortaya çıkaracak düzen
lemeler yapılmamış. 

Neler yapılabilir? Tasarı ya da teklif, öyle otu
rup bir kimsenin kendi aklından yazacağı, hatmet-
Uiği konuları kâğıda dökeceği bir konu değildir. Belli 
araştırmaların, beli çalışmaların, belli temasların so
nucu ortaya çıkacak bir hadisedir. Bu üyelerin, bura
daki saygıdeğer üyelerin, hepimizin bir taisarı oturup 
hazırlayacağım dediği zaman, hangi kanaldan, kimin
le nasıl haberleşecek, kimden nasıl yararlanacak, 
kendi evinde, mütovazi kütüphanesinde, ya da şu 
Meclisin kitaplığında mı bunu yapacak?.. Bu kanal
ları açmak gerekiyor kanımca. Meclisin; normal ağır
lıklı dört yasanın dışında yapacağı çalışmalara bizzat 
Meclisin kendi kanalını açmaisı antenli ve önemli bir 
gelişmeye sahne olabilirdi, bunu göremiyoruz. 

•BAŞKAN — Efendim bir dakikanızın olduğunu 
arz edeyim. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Topluyorum Sayın Baş
kanım., 

IDiğer konu; tasarı ve tekliflerin Meclis içinde hu
zurlu ve verimli alkışının sağlanması konusudur. 

IBen bir «FJow Charit» yaptım, bu sistem çalışır 
mı diye yükledim üstüne sistemi, eh şöyle, böyle ça
lıştırdım. Arada bir sürü tıkanıklık çıktı. 

Gene bir başka konu : Komisyonların oluşturul
ması ve işlenmesinde daha uygun çözümlere ulaşıl
mak zorundadır. Bu komisyon terettüp tarzı, bu oluş
turma biçimi icranın klasik örgütlenmesine dayalıdır. 
Bu günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde de
ğildir. Bunları daha sonra size ifade etmeye, madde 
görüşmelerinde ortaya koymaya çalışacağım. 

Anayasa ve içtüzük ilişkilerini düzenleyen mad
deler kesinlikle büyük çelişkilerle doludur. Bir sürü 
hukukçu arkadaş da ifade etti. Değişik 'biçimde, yeri 
gelince ifade edeceğiz. 

Meclis ve yürütme organı ilişkileri, denetim dı
şında olanları söylüyorum; netleştirilmemiş, iyi tarif 
ve tasnif edilmemiştir. Bu da Meclis olma karakte
rini; yürütme ile temassız, yürütme ile denetimin dı
şındaki alanlarda bile anlamlı kanalları netleştirilme
miş meclislerin başarılı meclisler görünümünde ola
cağı çok şüphe götürmektedir. 

Konuları çok kısaca özetlemeye çalıştım, teşek
kür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Alpdündar'ı rica ediyorum. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Muhterem hocalarımı dikkatle dinledim, çok şey 

öğrendim, öğrenmeye devam edeceğim. Ancak, bana 
gelinceye kadar arkadaşlarımın Tüzük üzerindeki ge
nel görüşmelerde değinmedikleri bir - iki konuya de
ğinerek kıymetli zamanlarınızı almamaya çalışaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizin özelliği, çalışma şartları elbetteki 

bundan önceki meclislerden çok çok değişik olacak
tır ve olmalıdır da. Muhterem Komisyonun çok kısa 
zamanda hazırlayıp takdim ettiği Tüzük, elbette üze
rinde konuşulabilir; ama genelde fevkalade bir çalış
ma. Ben Muhterem Komisyon üyelerine, tümüyle 
Komisyona huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Bunun ötesinde bana göre en önemli konu; Mec
lisi çalıştırabilmek, Meclisin devamlılığını sağlamak 
ve çalışmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Masalarınızın üzerinde her halde 85 kanun teklif 

ve tasarısı vardır; yani daha bismillah deyip çalışma
ya başlamadan önce 85 kanun teklif ve tasarısı önü
müzdedir. Bu boş lafla değil, mesaiyi iyi ayarlamakla, 
çalışmakla .sonuçlandırılabilir. Halbuki, biz henüz 
Tüzük üzerinde çalışmaktayız. 

Bunu böylece sunmaktaki maksadım; üyelerin 
Meclis ve komisyonlara devamlılığı konusuna şu ana 
kadar hiçbir arkadaşımın değinmemiş olmasıdır. Ko
misyon beni bağışlasın, özür dilerim, bu konudaki 
Tüzük hükümleri çok lâyüs'el, bundan önceki Mec
lîslerden dahi daha lâyüs'el bırakılmıştır. Şöyle bıra
kılmıştır '•: Özürlüler, izinliler, izin alabilecekler, hat
ta Meclise devam etmeme hakkı bile tanımışlardır 
sayın üyelere, yani bizlere. Biz Meclise devam etme
me hakkı istemiyoruz. Eğer istersek, Muhterem Da
nışma Meclisimiz de bunu kabul ederse, biz kendi 
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kendimizin buraya geliş nedenini anlamamış oluruz. 
Şöyle ki; 

'Başkanlık Divanımız her isteyene 10 gün izin ve
rebilecek. Özürlüleri, izinlileri her zaman, her isteği
mizde 10 gün izin almak suretiyle kabul edeceğiz. 
Meclisimiz bir yasama dönemi içinde 45 gün tatil 
yapabilecek. Onun ötesinde, her isteyen üye sizlerin 
kararıyla iki ay; yani 59 gün rahat; ama iki ay ücret
lerini de, ödeneklerini de ödememiz koşuluyla izin 
alabilecek. Ne zaman çalışacağız?.. 

Saygıdeğer üyeler; 
iBana göre bu konu çok önemlidir. Muhterem Tü

zük Komisyonumuz özellikle disiplin ve devamlılık 
konularını yeniden gözden geçirmelidir ve Meclisi-
ımıize ve komisyonlarla devamsızlık ıhaikkı 'diye bir halk 
tanımamalıdır. Zira, mevcut Tüzükte hiç soruşuz, 
sualsiz ayda 4 gün devam etmemek mubahtır. Zaten 
çalışma sistemimiz ayda 16 gündür. Saat 14.00'ten 
sonra çalışacağımızı değil, komisyonların da aynı gün
lerde çalışacağını da kabul edersek, bu 16 günün 4 
gününü devam etmeyebileceğiz. Böylece, sanırım bun
dan önceki meclisler ve komisyonlar gibi belki de ek
seriyeti bulamayacağımız zamanlar olabilecektir. 

Özellikle bu hususu vurgulamak için söz aldım. 
Hepinize saygılar, sevgiler sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Aydar'ı rica ediyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Tüzük Komisyonu Yüce Heyetinizin değerli oy
ları ile seçildi ve aynı Komisyonun hazırlamış olduğu 
Tüzük teklifi geneli itibariyle konuşmalarımıza hedef 
olmaktadır şu anda. Bendeniz, Tüzük Komisyonuna 
değerli çalışmalarından ötürü teşekkür etmek istiyo
rum; ancak bu çalışmaların Danışma Meclisimizin 
çok yoğun görevleri ve yapacağı işleri açısından ye
terli kalmayacağı endişesini de taşıyorum. 

Önce şu noktalarda kendi naçizane görüşümü arz 
etmek istiyorum. 

Meclisimize hayat veren hukuki belgeler Tüzüğün 
girişinde sıralanmıştır. Ancak Tüzüğün dizininde, sis
tematiğinde bazı noksanlar da dikkatli çekmektedir. 
O noksanları özetle şöyle belirtmek lazım. 

Nasıl ki Yüce Heyetiniz Tüzük Komisyonuna bir 
görev ve bu göreve ilişkin yetki ve sorumluluk verdi 
ise, elimizdeki Tüzük metninin de Danışma Meclisi

nin görev, yetki ve sorumluluklarına eşit bir ağırlık 
taşıması lazım gelir. Anayasa yapacak bir Heyetin ve 
Türkiye'de bozulmuş kamu düzeninin geri getirilme
sini sağlayacak, ayrıca Türk siyasi hayatının ve par-
lamentarizmin geri getirilmesini temin edecek olan ya
saların çıkarılmasına özellikle memur edilmiş bu Mec
lisin, demin de ifade ettiğim gibi görev, yetki ve so
rumluluklarına ışık tutması kaçınılmazdır. 

Benden önce konuşan sayın hatiplerin haklı ya da 
haksız olarak ifade buyurdukları denetim konusu üze
rinde şu Tüzükte hiçbir arkadaşımızın kullanamaya
cağı bir hak olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü bu Tü
zük, başında ifade edildiği gibi birtakım hukuki bel
gelere dayanarak ve onları gözetilerek hazırlanmıştır. 
Ancak çok özel bir anlam taşıyan Danışma Meclisi
nin kendi görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde şu 
Tüzük içerisinde dahi o denetim mekanizmasını hare
kete geçirme imkânı mevcuttur. Eski tüzüklerdeki ba
zı konuşmacı arkadaşlarımız biraz -aileni ile karşıla
dılar. Hukuki belgelere bu istememezlik gibi bir al
lerji duymamak lazım gelir. Hukuki belgeler mütea
kip hukuki belgelerin ya ışığı olur ya temeli olur ve
ya dayanağı olur en azından. O bakımdan fikirler
dir, bu fikirler manzumelerini bir anda itip atmak 
mümkün değildir. Bu itibarla denetim mekanizması
nı da geçen uygulamalarda, geçen dönemlerin uygu
lamalarında bir sözlü soru müessesesi vardır, bu mües
sese de bir denetim yoludur. Sözlü soru şu kürsüden 
ilgili Hükümet üyesine tevcih edilen ve ondan ceva
bı istenen bir konuyu ihtiva eder. Danışma Meclisi 
Üyesi arkadaşlarım, Tüzükte böyle bir hüküm mev
cut olduğu için denetim yapamayacakları hususun
da bir endişeye kapılmamak lazım geldiğini burada 
ifade etmek istiyorum; ancak bir şartla : Sürenin çok 
makul bir süre olması icap eder ve çok seçkin bir Mec
lisin eski uygulamalarda «Seçmene selam» diye söz
lü soru veya gündem dışı konuşmalar yapmayacağı
nı da kesinlikle inanarak ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, gündem dışı konuşmalara geniş 
yer verilme imkânı sağlandığı takdirde, Türk bası
nı Danışma Meclisinin her kelimesini Türk kamuoyu
na aktaracaktır. 

Bunu ifade ediyor, saygılarımı arz ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Daha beş arkadaşımızın sözü var; fakat bu ara 
bir de takrir verilmiştir. Müsaade ederseniz takriri 
arz ediyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Tümü üzerindeki görüşme

lerin kifayetine karar alınmasını arz ederiz. 
S. Feridun Güray Abdullah Pulat Gözübüyük 

İbrahim Göktepe 
BAŞKAN — Efendim, takrir arz edildi. Takrir 

aleyhinde bulunmak isteyen arkadaş varsa kısaca söz 
vermek ist'iyoruım efendim?.. Yoksa Yüksek Heyetini
zin tasvibine sunuyorum efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR Sayın Başkan, Komisyon adına 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Elbette, Komisyonun hakkı gayet 
tabii mahfuz. 

Takriri kabul buyuran arkadaşlar işaret buyur
sunlar efendim... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — O zaman ben de konuşamam Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyonun hakkı mahfuz gayet 
tabii efendim. 

Efendim, (tekrar lütfedip işaret buyurur musunuz? 
Takriri kabul edenler... 

RBCAlt DİNÇER — Usûl hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yani takrir hakkında mı konuşmak 
istiyorsunuz? 

RBCAİ DİNÇER — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz, aleyhinde konuşabilirsi

niz tabii efendim, lehine lüzum yok. 
RECAt DİNÇER — Sayın Başkanım, Yüce Mec

lisin saygıdeğer üyeleri; 
Yüce Meclisiniz 'değerli Tüzük Komisyonuna bir 

görev verdi ve bu görevi kendi açılarından ve büyük 
bir değerle önümüze kadar getirdiler. Bu bir çatıdır. 
Şu ana kadar çok değerli hatipler konuyu görüştüler, 
görüşmelere açtılar ve birtakım maddeler üzerinde 
'konuştular; fakat konuşmayan üyeler de oldu. As
lında konuşulsun mu, konuşulmasın mı?.. O bazı ko
nuşan üyeler tarafından açık kaldı. 

Şim'd'i, biz Sayın İçtüzük Komisyonuna yeniden 
görev vereceğiz veyahut da pek tabii 160 tane teknis
yen grubunun birtakım beğenmedikleri konular var
dır. Bu konuları açıklıkla ifâde etmemiz gerekir. Aca
ba hangi kısmını beğendik, hangi kısmını beğenme
dik? Eğer toplantı şu anda bu önerge ile kapatılır ve 
«beğendik - beğenmedik» diye bir oylama yapılırsa, 
değerli Komisyon buradaki teknisyenlerin birtakım 
fikirlerinden mahrum olacaktır. 

Bu bakımdan ya konuşmacıların daha açıklıkla, 
Konuşmayanların veyahut da konuşanların, maddeleri 
belirterek görüşmeleri veyahut da yazılı önerge vere
rek Komisyonun çalışmalarına ışık tutucu hazırlıkta 
bulunmalarını arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, yazılı önerge olursa hiç 

şüphe yok ki Komisyonun incelenmesine arz edile
cektir. 

RECAt DİNÇER — Tabii efendim, o bakımdan. 
ıBAŞKAN — Maddeler hakkında bu hüküm bizi 

bağlamayacaktır. Maddeler hakkında elbette (eski 
tabirle) dûr-ü durâz konuşma hakkı mahfuzdur.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, öner
gemiz yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — ıBu sadece, verilen takrir benim an
ladığım heyeti umumiyesi hakkında, tümü hakkında 
bir kifayettir. Elbette son karar Yüksek Heyetinizin-
ıdir. Müsaade ederseniz bir karışıklık olmasın, tekrar 
reye arz ©deyim ©fendim. 

Evvela takriri ıkalbul edip, tümü hakkındaki mü
zakereyi kâfi gören arkadaşlar işaret buyursunlar 
efendim... Kâfi bulmayan arkadaşlarımız işaret bu
yursunlar efendim... Kafi bulanlar ekseriyeti almıştır 
öf endim. 

O halde şimdi Komisyon Sözcüsü olan arkadaşı
ma söz veriyorum, müsaadenizle. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir söz isteyebilir miyim?.. Bildiğim kada
rıyla yeterlik önergesi verildiği zaman söz almış üye
lerin saz hakkı baki kalmak üzere, usulü vardır. 

IBAŞKAN — Efendim, öyle bir kayıt olmadığı 
liçıin bendeniz... 

MAHMUT AKKILIÇ — Bilmiyorum, onun açık
lanması lazım Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Efendim, bendeniz sadece takriri 
olduğu gibi, arkadaşıma olan büyük saygım dolayl
ısıyla takriri verenlere, tamamıyla Ikendi ibareleriyle 
yüksek reyinize arz ettim. Onun için de eğer söz alan 
arkadaşlarımın hakkı mahfuz cümlesi olsaydı, el
bette onu da arz edecektim. Sırf bunun için efendim 
ve görüyorum ki, temayül genarai'ite hakkındaki 
müzakerenin yeterliği üzerine oldu. Bununla beraber 
arz ettiğim gibi, tekrar teklifler vermek veya mad
delerde dûr-ü durâz rahatça 'fikir beyan etmelk el
bette Yüksek Heyetin hakkıdır. 

IBuyurun efendim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Komisyonca hazırlanan içtüzük tasarısı ya da 'tek
lifi üzerinde söz allan arkadaşlar sözlerine Komis
yona teşekkürle başladılar. Ben de kıymetli eleştiri
lerinden dolayı bu arkadaşlara bütün Komisyon üye
leri adına teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü, yaptı
ğımız, sizlere takdim ettiğimiz tasarı, elbetteki tam ve 
mükemmel bir İçtüzük teklifi, tasarısı değildir. Bu 
ancak, burada sizin (kıymetli görüşleriniz ve oyları
nızla daha da olgunlaşacak bir metindir. Bu itibar
la 'arkadaşlarıma içtenlikle ve bütün Komisyon adı
nla teşekkür ediyorum. 

Konuşan arkadaşlardan Sayın Brtuğrul Zeıkâi Ök-
te, «bu içtüzük tasarısı, teklifi hazırlanırken seçi
len kaynak hatalıdır.» buyurdular. ıBir tek kaynağa 
başvurulmuş değildir ve bunu özenlle sunuş yazısında 
belirtmeye çalıştık. Ancak, geçtiğimiz yıllarda (ki, bu 
geçtiiğimıilz yıllar defken, 3-5 seneyi ikasdetmiyorumı, 
Türkiye'deki parlamenter hayatın devamı süresince, 
50 seneyi aşkın bir süre, daha eskisini saymıyorum) 
uygulanan, tatbikatta hiç bir sorun çıkarmayan, tam 
aksine eğer yaslama yetkisine sahip bir meclisin iç
tüzüğünde 'bulunmasa idi, o zaman komisyonlarda 
veya Genel Kurul görüşmelerinde ve çalışmalarında 
büyük boşluklar ve sorunlar doğurabilecek olan mad
deleri elbetteki lalmamaz'hk yapamazdık. 

Sayın Ökte, «Niçin Temsilciler Meclisi içtüzü
ğü alınmadı?..» dedi. Biz hiç bir içtüzüğü harfiyen 
allmış değiliz, bu arada Temsilciler Meclisi içtüzü
ğünden de yararlandık; ama tümüyle Temsilciler 
Meclisli içtüzüğünü almayı uygun bulmadık, Danış
ma Meclisinin kanunla 'kendisine verilmiş olan yet
kiler dolaylısıyla. 

Yine Sayın Ökte arkadaşımız, zaman meselesin
den bahsetti, «Danışma Meclisinin çalışmaları sınır
landırılmalıydı içtüzükle» dedi. «Hiç bir Meclis, hiç 
bir makam ebedi değiSIldlir» dedi. 'Bu som görüşüne ta
bii katılıyoruz .Hiç bir makam, hiç bir meclis ebedi 
değildir, bu Meclisin de bir tabii ömrü ve görevini 
ısonıa erdirme süresi vardır. Eşasıen bu husus belili 
edilmiştir. Onun için içtüzükte tekrarına lüzum gö
rülmemiştir; bu tarih; Mili Güvenılliık Konseyiince 
beli edlecek tarihte yaplacak gendi seçimlerle Tür
kiye Büyük Milibt Meclisi fiil/an vazifeye başladığı 
Itariihlte Danışma Meclisimin de hukuki varlığı sona 
erecek» şeklinde yasallarımıza geçmiş bulunmakta
dır. 

iSayın Öfcte'nim bu zamana ilişkim görüşleri için
de, sanıyorum aynı zamanda Danışma Meclisimin ya
pacağı çakışmaların da süresimin içtüzükte belli edil

mesi önerisi varmış giibi bir hava sezdim .Yani, mese
la Anayasayı nıe kadar sürede yapacağız? Seçim Ka
nununu, Siyasi Partiler Kanununu ne kadar süre İlcin
de yapacağız?.. Bu >da içtüzükte beli edişim giilbi blir 
hava sezdim veya belki yanlış anlamış olabilirimi. 

IBu hususlar da içtüzükle halledilecek işler değil
dir. Geçenlerde başka bir 'vesileyle huzurunuza çıktı
ğım zaman da arz etmiştim; daha henüz çalışmala
rın alfabesini ele alınıp, (A) harfimden okumaya baş
lamadan, bunun şu kadar sürede biıtlirilıeblir denme
si başka bir anlama gelir, lama çalışmalara yoğun bir 
biçimde eğilip, başlayıp, sürdürdükten siomra, o çalış-
malaırım kendi mahiyetimden çıkan bir süre vardır. 
Biz ikinci yollu tercih dttük; onun için herhangi bir 
süre ile tahdit etmedik. Maaza, ileri maddelere gel
diğimiz zaman arz edeceğim, bir nıaidde var ki, Ko
misyonunuz onu geni almak teklifinde ve ricasında 
'bulunacaktır. O zaman belirli süreler oillmamafcla be
raber şimdiden içtüzükte tayin edilen, sayın arkadaş-
lammızın üzerimde hassasiyet gösıterdikîıed bazı konu
ların da büyük bir (Tabirimi mazur görünüz, el
bette Yüksek Heyetinizi ve kuracağınız komisyonla
rı tenzih ederek söylüyorum) lakaydi ve vurduımıdıuy-
mazlılk içinde, ilamihaye uzamıası havasımı, elbetlfcekli 
Türk ve dünya kamuoyuna vermek istemeyeoeğ'iniz-
den emün olarak, geri alacağımız bu madde ile yeni bir 
metin getireceğiz ve bu suretle yine şimdiden kesin 
gün, ay, tarih beli etmeden; ama çailışmalıara hıiz ka
zandırmak için Yüksek Heyetimiz bazı yetfcileırîıe teç
hiz edilmiş olacaktır. 

iSayın Ökte ve diğer birçok konuşmacı arkaıdiaşla-
ırımızın (ki, şimdi Sayın Ötote'ye cevap vermiş olmak
la, diğer sayın arkadaşlarımıza da cevap vereceğim) 
üzerinde hassasiyetle durdukları konu; «Niçin deme
tim müessesesi gettirilımedi?» Denettim müessesesinin 
'bu kadar hassasiyetle üzerinde duran arkadaşlar, gen
soru, yani Hükümetlin güveınısıizfllMe görevden ailıınalbli-
leceği en ileri derecedeki gensoru mıüessesıasini dü-
şünımediklerini de açıkça beyan etmişler ve bu dene
timin en masumu olan sözlü soru üzerinde durmuş
lardır. 

jDemek ki, denenim müessesesine, daha doğrusu 
sözlü soruya yer verilmıemesini eleştiren arkadaşları-
mız, bu 'Sözleriyle peşinen, Danışma Meclisinin zaten 
bazı denetim yetkililerinden mahrum olduğumu kabul 
etmiş oluyorlar k(i, 'bu ifadeleri doğrudur. Danışma 
Meaiisinin görevleri, gerek Kurucu Meclis hakkım
daki 2485 sayılı Kanunda açıkça gösterilmiş olduğu 
gibi, gerekse Geçici içtüzük yerime geçecek 60 numa-
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ralı Karanda da gündemlin ne suretle tanzim edilece
ği açıkça, saratıalten, tahdidi olanak ve tadadi olanak 
'göstteıiknıelkllte denetin müessesesinden hıiç binine yer 
verilmediği açıkça aMas^taakıtadır. 

peki, kümde bu denetim yetkisi? Şunu tekrar ha
tırlatmak listenim arkadaşllarımıza; büz Kurucu Meç
isin bür kanadıyız, bir Danışma Meclisliyiz, Kurucu 
Meclis içimde. Korucu Meclislin diğer kanadını Mi
lli Güvenlik Konseyi teşkil ediyor. Mlilllii Güvenlik Kon
seyinin kendi çalışmalarını düzenleyen İçtüzük hü
kümlerini arkadaşlarımız tetkik buyuracak olurlarsa 
ıgöreceklıer ki, her türlü denetim görevi MİM Güven
lik Konseyine aliittir .Talbili, bu soru gibi, genel gönüş-
ıme gibli hususlar dışında, sırf gensoruya münhasır 
olmak üzere eski döneme alit belgilerinizi de tazele
mek istenim. 

Halen bazı maddeleri yürürlükte olan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına göne, (89 nou maddedir.) 
Esküden de gensoru yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin bir kanadını ıteşfci eden Millet Meclisine 
aiittü, amia Cumhuriyet Senatosunun gensoru mües-
seseslinli işletme hakkı yoktu. Binaenaleyh ,bugünkü 
duruımu, bu görüş içlinden bakarsak, fazla yakınacak 
(bür dunum olmadığı kanısındayım. Durum gayet va
zıhtır. Kurucu Meolliıs var, çalışıyor; bir kanadı Da
nışma Meclisli, vazifeleri belli edilmiştir, öbür kana
dı Milli Güvenlik Konseyi, onun da yetkileri, gö
revleri yine yasalarla içtüzüklerle beli edilmiştir. 

JBirçok arkadaşlarımızın, Sayın Ökte arkadaşıımı-
zın değindiği ve sonra başka arkadaşların da başka 
açılardan değindikleri bir husus da; komisyonların 
sayısı ve adları idi. Şimdi, Öklte arkadaşımız, getirdi
ğimiz tasarıdaki komisyonları az buldular. Ne kadar 
bakanlık varsa, ona eşjiıt adette ve adda bir komıisyon-
lar düzeni kurulmasını istediler. Halbuki, dalha •stoffi"-
ra konuşan Sayın Gem! Çaikımaklii arkadaşımız ise 
tam bunun aksi yönünde mütalaada bulundular ve 
bu getirdiğimiz düzeni bile icranın çalışmalarına uy
gun klasik bir düzenleme olanak nitelediler. Talhmin 
edenslinJiz ki, bu kadar değişlik görüşler içerisinde bir 
orta yol seçmek gerekirse, her hailde üye sayımızı da 
düşünürsıek sanıyorum getirdiğimiz tekOiif en uygun 
olanıdır. 

Bir çok üyelerin üsiöünde durduğu husus, (Ki, Sa
yın Doktor Rahmi ıKarahasajnoğlu da bu husus üze
ninde 'dundu.) 10ı üyenin kanun teklif etme yötklisimlin 
kısıtlayıcı bir hüküm olduğu hususunda birleşiyor
lar ve hatta zammediyorum Sayın Karahasanoğlu Mi, 
«Dinlenme» tabirini kullanıldı, «̂ Ben bir kanun itelklli'fli 
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(hazınlarsam niçin lû üyenin, koridorlarda, kulislerde 
oyumu teklif edeyim» dedi. Biz bu hükmü getirmek
te mazur idik; çünkü 2485 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesinin 'ikinci bendi yürürlükte olduğu sürece, o 
hlükımıe aykırı bir içtüzük hükmünü biz Komisyon 
olarak getiremeyiz. Bundan şikâyetçi olan arkadaş-
larıımız bir defaya mahsus olarak, kendi tabirlerini 
kullanarak söylüyorum (Özür dilerim) oy dilenir
lerse, bu Kanunun, bu maddesinin değişmesini teklif 
ederler, ona pamaM olanak da İçtüzükte değişiklik 
yaparlar ve bundan sonra 10 üyenin kanun teklif et
me 'mecburiyeti ortadan kalkar. 

,Sayın Kamer Genç arkadaşımız; ödüm cezalarının 
yenine getirilmesine ilişkin hükmün, bu İçtüzükte yer 
almasam eleştirdi. Ölüm cezalarının onanması ya da 
onanmaması, (ki, Anayasanın deyimidir) Yasama 
ye'dkisİne sahip olan meclislerce bir karada değil, bir 
kanunla olur. Şu halde bu hükmün getirilmesi zorun
ludur. Kanun olduğuna göre, yeni Anayasa düzeni ve 
Kurucu Meclisin teşkili hakkındaki kanunlar muva
cehesinde Adalet Bakanlığından intikal, edecek bu gi
bi kesinleşmiş mahkeme kararları, önce Yüksek He
yetinizin ilgili komisyonuna, sonra da Genel Kurulun 
tasvibine sunulmak üzere Danışma Medlislime gele
cektir, 

İBuına mukabil, «Dilekçe Hakkı» hakkındaki hük
mün niçin İçtüzükte kullanılma yenini Milli Güven
lik Konseyi oüarak gösterildiği üzerinde duruldu. Bu
nu gerek Anayasa ve gerekse Türk vatandaşlarının 
Türkiye Büyük Millet M<eolisine tek başlarına veya 
ıtoıplu olanak müracaat etmeleri hakkındaki Kanun 
muvacehesinde ve bugünkü hukuki durum karşısın
da lineelerseniz, bunun da sonuçta bir denetleme hak
kı doğurduğunu ve o detneHeme hakkının da Milüli 
Güvenlik Konseyine alilt olduğu görüşünden hareket
le bu maddenin Tüzükte yer aldığı, kolaylıkla anla
şılabilir. 

Bu maruzatımdan sonra; «Öyleyse hiç koyma-
saydıoız bu maddeyi» 'fikri, tabii doğabilir. Ona da 
zaruret var. Çünkü, Danışıma Meclisinin korulımasıy-
h birlikte Sayın Başkanlığa mütemadiyen şikâyet, 
müracaat, ihbar dilekçeleri geliyor, ama bugünkü 
hukuki düzenletme içinde Danışıma MecUisinin bu ko
nuların üzerine eğilmeye yetkisi yok. Binanenalleyh, 
biriken evrakın akıbetini tayin etme 'bakımından bu
na ihtiyaç gördük. 

Sayın Halil İbrahim Karan arkadaşımuz, «Bu Mec
lis olağanüstü bir Meclıisıtir.» dedi. Bu Mıeoliis eğer 
yanlış zaptetmedimse, «thtilıal Mıedıisidıir» gibi veya 
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© anlama yakın bir anlam kullandı ve «Kurucu Mec
lis içtüzüğü niteliğinde başka bir içtüzük, başka bir 
anlamda, kapsamda bir içtüzük yap iması gerekiıyoü» 
dedi. 

ıŞilmdi, Danışma MeclliıslMn Türkiye'nin (içinden 
geçmekte odlduğu hassas bir dönemde toplandığı, özel 
bir Meclis olduğu, adışimış anlamıyla meclis taıbiinin-
den biraz başka bir kuruluşa sahip olduğu ve yetkile
rimin ylime kanunla belli edilmiş olduğu, bunların için
de Anayasayı yapmak gibi çok önfamtfii bir görevin 
Yüksek Heyetiniz© tevdi edilmiş olduğu muhakkak. 
Ancak, biz dlaya, tümüyle arz ettiğim bu otoya Sa
yın Halil İbraMnı Karan Beyefendinin baktığı açı
dan bakmadık. 

12 Bylül'den bir sene sonra kurulan bir Mecılii-
ısıe, yenliden bir ihltlilâl Meclisli ıgözüyîıe bakmadık. Biiz 
Bu Mıadîliısi Türkiye'de demokrasiye geçişin ilk adımı, 
daha durmuş, .oturmuş, daha temkinli, daha baslireıt-
lii, hareket etmesi lâzım gelen bir Meclis olarak mü
talaa ettik ve içtüzüğünü de manzurunuz olduğu şe
kilde, tetkikinize sunulduğu şekilde bir içtüzük olarak 
yaptık. 

Yine Sayın Karan arkadaşımız, «Kanun tasan ve
ya teklifleri önce Mıeclis Genel Kurulunda göırüşıül-
mıelli, Meclis oluşacak kanuna ışık itutmallıı, anafikri 
venmıeli, ondan sonra komisyonlara gitmeli. Bu îçtıü-
2lük hakkımda da Genel Kurulun hiç bir fikri tebelür 
eftmıeden bu içtüzüğü hazırladılar» dedi., 

(Sanıyorum bu Parlamento hayatına tamamıen 
ters düşen bir teklif .Eğer bir kanun tasarı veya tek
lifi Mıecllisinize geldiği zaman önce burada görüşüle-
oekse ihtisas komisyonlarında görüşülimeyecefcs©, bu 
mekanizmayı tamamıen ters işlıeltımıek demek olur ve 
bir noktada da belki işleri çıkmaza sokabilir. 

Sayın Şerafetıtlin Yarkın arkadaşımız, acaba buyur
dular bsıı mi yanlış anlıyorum, bir tek mi Anayasa 
Komisyonu var, yoksa iki ayrı Anayasa Komisyonu 
mu var. Eğer bir tek Anayasa Komiisyomu varsa bu 
ıen büyük görevi Anayasayı hazırlamak olan komıis-
yion olduğuna göre, buna diğer bazı vazifelerim verillı-
mesli mesela, bu arada yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması işlerimin Adalet Komisyonu ile blirililkte 
görülmesi gibi bazı vazifellerin verilmesi yükünü ar
tıracaktır dediler. 

Bizim tasarladığımız ıslistom© göre iki Anayasa 
Komİisıyonu yok, bir Anayasa Komisyonu var, bu 
Anayasa Komisyonu başta 2485 sayıılıı Kanunun ken
disine verdiği Anayasayı hazırlamakla yükümlü bir 
'komıiisıyon; ama bunun dışında kanuni arın veya içtü

züğün kendisine tahmil ettiği bazı görevler doğarsa, 
çıkarsa veya herhangi bir kanunun Anayasaya aykı
rı olup olmadığı hakkında bir tereddüt doğar ve başı
ka bir komisyon mütalaasını sorarsa, elbette kıi bu 
hususlara da eğilecek olan bir komisyondur. Tabii, 
nihai karar bu hususlarda Yüksek Heyetimizin ola
cak. 

Aynı arkadaşımız «Niye soru yok?..'» dedi. Onun 
cevabını daha evvel arz etitim.ı 

iSaym Prof. Hamza Eroğhı, gerekçenin olmıama-
sından şikâyet ettiler. Haklıldurlıar; blizıim de bir istir 
rabıımızı teşkil ediyor. Ancak ne çare ki, 15 günlük 
bir süre içinde bu içtüzüğü meydana çıkarabilmek, 
gerek İçtüzük Geçici Komisyonu olarak, gıereksie 
Alitkomıisıyon olarak bizim ancak bu kadair bir metin 
meydana çıkarmamıza imkân verdi. Bunun bir de ge
rekçesini yazamadık; fakat helmen arz edeyim, gerek 
bize iîllham kaynağı teşkil eden Millet Meollisli ve 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüklerinin, gerek Kurucu 
Meclis (Yani, 1960 - 1961 'de kurulan Kurucu Mec
lisi kastediyorum) ve TemsiiHoilıer Meclisli Içtüzükle-
ıri gerekçeleriyle birilikte basılmış, Gendi Kumlarda
ki müzakeresi zabıtlara geçmiştir .Bu itibarla oradan 
esinlenerek alınan bu maddelerin gerekçelıerini bul
mak mümkündür kaynaklarda. Ayrıca, Komisyonu
muz, yani içtüzük Geçici Komisyonu, gerek stenog
raflar vasıtasıyla, gerek ses kayıt cihazları vasıtasıy
la Komisyonum bütün çalışmalarını talm tutanak lha1li-
ne getirmiştir ve bunlar deşifre edilerek labediîlmiş-
ıtir, görüşmelerin hepsi mahfuzdur. Binaenaleyh, her
hangi bir tereddüt olursa, eski kaynaklara birilikte, 
yeni gerekçe olarak bunlara bakılabilir. 

Ayrıca birçok maddeler yenli ıbir müessese getir
mediği ve eski dönemlerde uygulamalar içinde tec
rübe kazanmış maddeler olduğu için, zaltien herhangi 
bir gerekçeye, bir tereddüde de lüzum olmadığı ka
nış ındayııra. 

•Sayım Eroğlu'nun «Bana cazip gelmiyor» diye ifa
de buyurdukları fiili durum; kendilerine neden ca
zip gelmediğini bilemediğim için fazla bir açıklama 
yapamayacağım; ama çok uzak bir şüphe olarak ifade 
ediyorum, her halde bize atfı kabil olmayan bazı şey
leri düşünerek, onları burada ifade ettiğimiz gibi, bir 
zan ve kanaatle bunu ifade etmediklerini ummak iş
itenim. 

Önemli bir nokta, Sayın Eroğlu'nun ifade ettiği; 
87 nci maddeden bahsettiler: Bu maddeye, sırası 
geldiği zaman arz edeceğim. Bu maddeyi geri istiyo
ruz, yeniden tedvin ettik, huzunınuıza getireceğiz 
o zaman enine boyuna tartışırız. 
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iSayım Kemal Dal arkadaşımız, «Anayasa halk
oyuna sunulduğu zarnan reddedilirse, Danışma Mec
lislinin durumu ne olcak?..;. 'Bunu İçtüzükte belirlemek 
gerekirdi.» dediler. Böyle bir lüzuma inanmıyoruz. 
Anayasa halkoyuna sunulduğu zaman 'reddedilirse, Da
nışma Meclisinin durumu ne olacaktır, Anayasanın 
durumu ne olacaktır; buna karar verecek heyetin bu 
Heyet olmadığı izlenimindeyim. Yanılmış olabilirim. 

Tüzükte, takdim ettiiğimiz Tüzük teklifinde 
23 Ekim 1981'in 'başlangıç olarak alınmasını yadırga-
dıkılarını söylediler. «Yapılan işlem, karar ve oylama
ları neden tekrarlıyoruz?..» dediler. Bu 'bir espri 
meselesi olarak ele alımdı. 'Komisyonda çok tartışıldı. 
Bir yasama meclisi kendi içtüzüğünü yapma yetki
sine sahip olunca (Ki, kanunla o ydtlki Yüksek Mec
lisinize verilmiştir.) Meclisin ilk açıldığı günden ev
vel yapılan bütün işlemlerin de, 'bu Meclisin sonra
dan dahi olsa izhar ettiği bir iradeye uygun olarak 
yapılmasını ve bir iki son madde ile bu işlemlerin 
hepsinin geçerliliğini koruduğunu, binaenaleyh yeni
den bir başkan seçlimi, yeniden bir başkanlık diva
nı seçimi gibi hususların artık varit olmayacağını da 
ifade ettiğimize göre, sanıyorum; hani bu espri gene 
yanlış görülürse, tabii değişiklik yapılabilir; ama 
muhafazasında da başka bir hukuki incelik, bir hu
kuki espri olduğu kanısındayız Komisyon olarak. 

«Komisyonlarda veya Başkanlık Divanında boşalma 
olursa en kısa zamanda doldurulur» tabiri yerine, 
belli sürelerin bulunmasının daha uygun! olacağını 
i'fade ettiler. O, belli süreler, dedikleri kesin süreler, 
yani üç gün, beş gün, bir hafta gibi süreler uygula-
ma'da daima çok müşküller çıkarmıştır. Böyle bir 
boşalma, Meclisin tatil veya ara vermesinde olur ise, 
Meclis bir kâtlip üyeyi veya bir komisyondan istifa 
edem üyeyi seçmek için olağanüstü toplantıya mı 
çağrılacaktır?... Filhakika bazı süreler tatillerde işle
mez, diye hükümler de var, ama katı hükümler ge-
rtirmen'in taitbikatda faydası olmadığına kaniiz. 

Savın Dal, çok önemli 'bir konuya değindiler; 
«Anayasanın esasları; yani siyasî, sosyal ve ekonomik 
esasları, temel hukuk düşüncesi, Anayasaya hâkim 
olacak temel hukuk düşüncesi neden bu İçtüzükte 
belli edilmedi?» buyurdular. Biraz daha konu üzerin
de kendileri bir imaf-i fiikr ederlerse 'bu kadar mühim 
'bir konunun; Anayasaya hâkiim olacak, onun esprisi
ni! teşkil edecek, büyük siyasi tercih konusu olan 
temel konuların niçin 'içtüzüğe girmediğini zannedi
yorum kendileri de çok kolay kabul buyururlar, 
Bunlar 'içtüzüğün yeri değil. 

Sayın Cemil Çakmaklı arkadaşıımız, «Danışma 
Meclîsi üyelerinin yapacağı kanun teklifleriyle ilgili 
gerekli açıklamalar ve düzenleyici hükümler yok.» 
buyurdular. Bu fikirlerine katılmıyorum. Yani, bir 
yasama yetkisine sahip Mecliste 'bir üyenin kanun 
teklifi yapması halioıde bunun prosedürü nedir, usulü 
nedir, mümkün olduğu kadar açıklıkla, vazıh bir 
şekilde birçok maddelerle izah eilimıiştir, hatta bazı 
arkadaşlarımız; belki 'burada değil, ama bana dışarı
da özel olarak, '«Bu içtüzük bu Danışma Meclisi 
için çok uzundu, neden bu kadar uzun tuttunuz?» 
dedi. İşte uzun tutmamızın sebebi bu. Ne kanun 
tekliflerinde, ne kanun tasarılarında, ne komisyon
larda, ne Genel Kurulda beyhude vakit kaybına 
sebep olacak birtakım boşluklar, usul tartışmaları 
çıkmasını istemediğimiz için bunları getirdik. Zanne
diyorum, Sayın Cemil Çakmaklı arkadaşımızın ifade
si sadece bu noktaya inhisar etmiyordu. Teknik ba
kımdan, kanun teklifinde bulunacak arkadaşlarımıza 
yardımcı bir kuruluş, bir komisyon teklif eder gibi, 
böyle bir şeyin özlemlini duyar gibi bir hava sezdim 
konuşmalarından; dikkat buyurdunuzsa, teşkilat için
de bir inceleme kurulu vardır, bu kanun teklifi ya
pacak arkadaşlarımıza elbet onların kendilerine has 
siyasi tercihlerimi, anahükümleri üzerinde müdaha
le hakkına sahip olmamakla beraber, yapmak iste
dikleri kanuni teklifinin 'kanun tekniği bakımından 
hazırlanmasında, mevzuatımızın tüm ifadesi ve yapi1-
st içinde yerini bulmasında yardımcı olmak üzere 
görev yapacaklardır. 

Sayın Mustafa A'lpdündar arkadaşımız da, «Bu 
İçtüzüğün, üyelere, Meclise devam etmeme hakkı 
getirdiğini» ifade buyurdular. Böyle bir şey, tabii 
ki, söz konusu değil. Yani süreler mutlaka kullanıl
ması lazım gelen süreler değildir. «Danışma Meclisi 
yılda en fazla 45 gün tatil yapar.» hükmü, Danışma 
Meclisi yılda 45 gün tatil yapmaya mecburdur mana
sına alınmamalı, ama yapmak istediği zaman 45 gün
den fazla yapamaz. 

izinden bahsettiler. Zannediyorum, devamsızlık 
ve izin içıin İçtüzükte çok sert hükümler var. Zaten 
biz koymasak kanunda var, ama o kanunu daha işler 
hale getirmek için biz de bunları getirdik. 

İki aylık izin de, her İki ay izin isteyene verilen bir 
izin değildir. Bunun çok meşru, çok geçerli sebepleri 
olur. Hani, hiç gönlümden istemem ki, herhangi bir 
arkadaşımız o duruma düşsün; ama bu ekseriya 
çok ağır hastalık durumlarında, tam 'teşekküllü bir 
hastanenin raporuna dayanılarak istenmiş olan bir 
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'izindir, 2 aydan fazla böyle bir duruma düşeni arka
daşımıza aylık ve ödeneklerinim veril'mesıi, Genel1 

Kurulun takdir ve tasvibine bırakılmıştır.: Onun 
için, Meclise devam ötmeme hakkı diye bir şey ke
sinlikle ne düşünülmüş, ne yazıya dökülmüştür. 

Sayın Mehmet Aydar arkadaşımız da, soru üze
rinde durdular. Daha evvel cevaplandırmış bulunu
yorum. 

Gündem dışı söz konusundan bahsettiler, o da 
zaten teklifimizde yer almıştır. 

Son olarak arz etmek ist ediğim husus, gene bir 
teşekkür vazifesini yerine getirmek içindir. Takdir 
edeceğiniz gibi, hu şahsım adıma değil, asla değil, 
Komisyonun feragatla çalışan, beraber çalışmaktan 
şeref duyduğum sayın üydleri adımadır. Çok övücü 
sözler ifade edildi Komisyon hakkında ve bu övücü 
sözlerden sonra da, çok tatlı tarizlerde bulunarak, 
bu taşanının, bu teklifin hiç beğenilimediği ve Komis
yonca geri alınması dahi teklif edildi. Komisyonun 
te'kllifin tümiünü almaya bir talebi yoiktur, takdir 
Yüksek Heyet'in'izindir, 

Saygılarımla, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yüksek 'Heyetimizde tarihi oturumlarından birisi 

meydana gelmiş oldu, son derece kıymetli mütalaa 
ve mukabil mütalaalar ileri sürüldü. Bu durumdan 
sonra usul gereğince maddelere geçilmesini yüksek 
tasvibinize arz edeceğim. Ancak, bundan evvel bu 
hususla ilgili üç takrir vardır. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Konuşmam 
hakkında bir yanlış anlama olmuş, Müsaade buyur-
sanız tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — O (imkânınız var efendim, müsaade 
ederseniz evvela şunları takdim edeyim, şomra kısa 
bir söz size vereyim efendimi. 

HALİL İBRAHİM KAR AL — Ben önce söz is-
itemiiştıim. 

BAŞKAN — Aynı mealde mi efendim? 

HALİL İBRAHİM KAR AL — Tavzih efendim, 
düzeltmek için. 

BAŞKAN — Yalnız tavzih üzerine söz verebi
lirim,! lütfen efendim bununla kifayet edilmesini 
rica edeceğim 4 

TURGUT YEĞENAĞA — Olur mu efendim? 
BASK AN — Buyurun. 
TURGUT YEĞENİAĞA — Lehimde, aleyhinde 

konuşma lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bu usûlde mevcut değil, 
şimdiye kadar bendeniziin bulunduğum umum mec
lislerde ve sair meclislerde gayet genişlemesine sa
nırım 'kıymetli arkadaşlarımız mütalaalarını serdet-
ıtiler ve elbette maddelere geçilmesi hakkında şa
yet bir karar verirseniz, ba maddeler üzerinde olan
ca genjişliğiyle fikir teatisine asla bir mani olmadığı
nı bir daha müsaadenizle tebarüz ettirmek istiyorum. 

Buyurun okur musunuz? 
Danışma Meclisi Sayın Başkanliğına 

İçtüzük metninin bazı maddelerinde kullanılan 
«Halkoyu» kelimesi yanlış olarak bölünerek ayrı ay
rı yazılmıştım Dilimize «Referandum» karşılığı ola
rak alınmış olan halkoyu, birleşik bir kelimedir. İç
tüzükte, örneğta 47 tıoi maddenin ikinci' satırımda ol
duğu gibi «Halk oyuna» şeklinde yazılmaması, 
«Halkoyuna» şeklimde birleşik yazılması ve «na» 
ekinin de kesme işaretliyle ayrılması gerekir. 

Bu düzeltmelerin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

M, (Rahmi Karahasanoğlu 

•BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Hazırlamanı Danışma Mecİsii İçtüzüğünde gerekçe 

yoktur. Danışma Meclis] içtüzüğü her fıtisaitta uygu
lanacak ve yorum yapılacaktır. Gerekçeler yol göste
rici ve ışık tutucu olduğundan ve şimdiye kadar 
kanun ve Meclis İçtüzüklerinde gerekçe ihtiva etti
ğinden,, İçtüzük teklifimin genel ve maddelerle ilgi
li gerekçeli bir şekilde hazırlanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hamza Eroğlu Kemal Dal 
Zekai ıBayer Feridun Ergin 

Erdoğan Bayık Muzaffer Sağışman 
Hilmi Sabuncu Atalay Peköz 

Mümin Kavala! ı Ahmet! Samsunlu 
Siyama Ersek 

BAŞKAN — 3 ncü önergeyi okutturuyorum. 

Sayın Danışma Meclisli 'Başkanlığına 

1. İçtüzüğe, Danışma Meclisimi kuran yüksek 
ve kurtarıcı gücün amaçları, fikirleri ve beklentileri 
dikkate alınarak; 

a) Soru, 
b) Genel görüşme, 
c) Meclis araştırması müesseselerinin konul

ması üçin, 
>2, İçtüzükte yer alan komisyon maddelerinin 

yeniden düzenlenerek; 
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a) Tarımı, 
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
c) Sanayi1 ve Teknoloji, 
d) Turizm, 
e) Ulaştırma 'Komisyonlarının ımüs'takilen yer al

ması için Tüzüğün Komisyona iadesini arz ederiz. 

Yılmaz Özman 
Feridun Şâkir Öğünç 

ErtuğruH Zekai Ökte 
Dr. A. Polat Gözüb'üyük 

Özer Gürbüz 

Nazmi Önder 
Turgut Ural 

Nermin Özıtuş 
t. Doğan Gürbüz 

Halil Erdoğan Gürel 
Dr. Hayati Gürtan 

•BAŞKAN — Efendim, bu sonuncudan başlamak 
için müsaade buyurursanız; esasen 'bu takrir sahibi 
arlkadaşianma bir fırsat hemen sonra verilecek. Çün-
ikü maddelere geçilebilmek için ancak Yüksek He
yetinizin reyi olacak. Yüksek rey o şekilde tecelli 
ederse, gayet ta'bli olarak maddeyi arzu ettikleri isti
kamette çalışmak üzere Komisyona iade edeceğiz. 

IBundan gayri, bir kelime, yani '«Halkoyu» gramer 
bakımından bendenize de doğru gelir; bu Ikeiimeyi 
düzeltmek içsin kıymetli Komisyonumuz da buna 
'katılmıştır; bu bir hata olmuştur, Türk gramerinin 
sıhhati bakımından faydalı olan bu takrir dikkate 
alınacaktır. 

Gerekçenin yapılması kıymetli arkadaşlarımızdan 
büyükçe bir grubun takririne Komisyonumuz katıl
mamak durumunda olduklarını 'beyan ediyorlar. Şüp
he yok iki, takdir yine Yüksek Heyetinizin olacak
tır. 

Şimdi efendim, bu bilgileri de arz ettikten sonra, 
teamüle ve 'kanunların seyrine uyarak bendenizin 
vazifem, mevcut tasarıda şayanı müzakere görüp gör
mediğiniz, yani maddelere geçilme imkânının bulu
nup bulunmadığını bir defa yüksek reyinize arz et
mek olacaktır. IBundan sonra ancak diğer hususlar 
derpiş edilebilir. Onun için, müsaadenizle bu müza
kerelerin ışığında maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen işaret etsinler... 

HALİL İBRAHİM KARAL — Önergeler üzerin
de söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun, o sözü vereceğim 
efendimi. O bir ıtavzih mahiyetinde olduğu için bunu 
bozmaz efendim. Müsaade ederseniz şunu intaç 
edelim. Hakkınız var, tavzih her zaman mümkün. 

Aıksini oyunuza arz ediyorum, yani hazırlanmış 
olan tasarının Komisyona iadesini teklif ©den arka
daşlarımızın işaret buyurmasını rica ediyorum... İtti- i 

fakla, oybirliğiyle Komisyon raporunun müzakereye 
şayan olduğunu ve maddelere geçilmesini kabul bu
yurmuş oldunuz. 

ıŞimdi kısaca arkadaşlarıma tavzih imkânını ver
mek istiyorum. IBu halklarıdır. 

Buyurun efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Kurucu Meclisin sayın üyeleri; 

Şahsen çok saygı duyduğum Sayın Arar, yani say
gı duyduğum politikacılardan belki başlarında gelen 
bir kimse olduğu halde bu tavzihi yapmak 'ihtiyacını 
duydum. 

Evvelâ, hepiniz hatırlayacaksınız belki, ben «İn
kılâp kelimesinin üzerinde durdum, «inkılap» de
dim zannediyorum, «ihtilâl» dediğimi duyan hiç 
kim'se yok. Ben acaba hata mı yapıyorum diye; Sa
yın Arar hu «İhtilal» kelimesini yanlışlikla hatır
lamış olmadığını, tekrar başka bir cümle ile vurgula
yarak, 12 Eylül'den bir sene sonra böyle bir «İhtilal» 
kavramının öne sürülmesinin yersiz olacağı anılanım
da bir ikinci ifade ile pek de hoş olmayan bir imada 
bulundular. ıBen 12 Eylül Harekâtının inkılapçı bir 
Meclis kurduğuna İnanıyorum. (Alkışlar.) 

«İnkılapçı Meclis» derken, bunu «Devrim» ke
limesi lüle sinonim ısaya'biMz, saymayız, eş anlam... 
Onlar ayrı; uzun tartışmalar, akademik tartışmalar. 
'Bizler bu hatayı yapabiliriz, hiç siyasi tecrübem yok; 
ama hele tecrübesi olan Sayın Arar gibi eski bir po
litikacının 'böyle son derece ters anlaşılacak bir ima
yı İsrarla yapması bu Mecliste olması gereken hare-
ketllerden 'biridir. (Alkışlar.) 

İkinci bir noktayı müsaadenizle belirtmek işiti
yorum. Adımı da yanlış söylediler. Ben, Halil İbrahim 
Karal; (1) ile efendim, «Karal» Kaldı ki, Sayın 
Arar ile uzun senelerdir tanışırız. «Karan» değil 
«Karal». Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üye
siyim. Saham siyasi ilimler. Ne demek istediğimi 
açık seçik söylemeye çalıştım. 

Şunu tekrar ediyorum; bu Meclis bir teamül 
Meclisi değildir efendim, olmaması da gerekir; buna 
inanarak söylüyorum. 'Bu Meclis, inkılâpçı bir Mec
listir, yaratıcı, radikal, bazı değişikliklerle 12 Ey-
lül'leri bir daha getirmeyecek bir Devlet yapısını kur
mak için kurulmuştur. Buna «İnkılapçı» denmez de 
neye denir? Herhangi bir teamül anayasası yapacak
sak, o zaman normal meclislerin ne günahı var. 

'Diğer bir noktayı da söylemek isterim. Genel 
Kuruldan önce görüşmek çok ters 'neticeler verir, 
hiç alışılmamış şeylerdir. Evet efendim, alışılmamış-
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Harı savunmaya çalışıyorum, alışılanı değil, teamülü 
değil. «Merkezi umumiler tarafından idare edilen 
genel Ikurulan» 'kavramı benim değil, en azından Sa
yın Arar bunu bilirler. Onun için 'bu genel kurula
rın işlemesini, genel kurulların 'kendilerini ifade et-
mıeslini, genel kurulların fikir vermesini, fikir üret
mesini, İham vermesini sağlayacak 'bir yöntemi bul
mak vazifemizdir. Bu yöntem 'bulunmazsa ikimin 
anayasası olacaktır o? ©unları lütfen, tekrar düzelt
mek için söylüyorum. 

Sayın Arar'a ayrıca şunun için teşekkür ederim. 
«İnkılâp» kelimesinden herhangi bir indirim yap
madan ıısrarla üzeninde duruyorum, bu Meclis tea
mül meclisi olarak alındığı takdirde, Anayasanın 
da teamül Anayasası olacağını daha önce söylemiş
tim. Tüzüğün de böylesine inkılapçı bir Anayasayı 
yapacak bir tüzük olmadığını, naçizane benim kendi 
fikrimi söyledim. Bunu böyle son derece, ancak öteki 
'meclislerde gördüğümüz bir ima ile 12 Eylül'den bir 
sene geçtikten sonra, «İhtilâl» kelimesi ile bunun 
ifade edilemeyeceğini söylemek, (tecrübeli bir kim
seden beklenmeyen ıblir hareket olur. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zannediyorum ki vuzuh hâsıl olmuştur. Ecdadı 

kiram bu gibi mesaide en güzel formülü ifade et-
'mişlerdir. 

İSMAİL ARAR (İçtüzük Geçici Komisyonu söz
cüsü) — Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN —Müsaade buyurun. 
Bir küçük mısradır, hatırlatmama izin verirse

niz; 
«Cümlenin maksudu bir amma, rivayet rnuhte-

İif.» 
Bu, bir terminoloji meselesidir. Maksatta tama

mıyla aynı kanaatleri taşıyan arkadaşlar olduğumuz 
intibaındayım efendim. 

.Efendim, bilmiyorum Sayın Sözcümüz bir muka
beleye lüzum görürler mi? 

.İÇTÜZÜK 'GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bir şey arz edeceğim müsaade 
ederseniz, 

Hiç bir ima maksadı ve amacı gütmediğimi.. 
BAŞMAN — Onda hiç şüphe yok. 

(İÇTÜZÜK G/EGİOİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sadece bir kelimenin yanlış an
laşılması, tarafımdan yanlış 'telaffuz edilmesinden 
dolayı.., 

BAŞKAN — Zannediyorum ki şu mısrada mün
demiç cevabınız. 

ı«Cümlenin maksudu bir ama, rivayet muhıtelif.» 
Buyurun efendim., 
'İÇTÜZÜK G'EÇİÖİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARİAR — Bu Ikadar, 
Hiç kimseye bir ima amacında değilim efendim., 
BAŞKAN — Aynı kanaatleri taşıdığınıza kesin

likle kaniim efendim., Aynı heyecanla, kanaatle bu
raya geldik. 

Buyurun. 
M. R/AHİMİ KARAHASANOĞLU — Sayın 

Başkan, ve Yüce 'Meclisimiz; 
Sayın Arar konuşmalarında, benim bu mukaddes 

çatı altında hiç bir zaman ifade edemeyeceğim bir 
kelimenin geçtiğini buyurdular., Son derece üzül
düm. Aynen ben notlarımdan cümleyi tekrarlıyo
rum!: 

«Tekrar arz ediyor ve önemle vurgulamak isti
yorum ki, üyelerimizin yapacakları her (teklif 'önem
le değerlendirilmeli ve üyeler kuüs'lerde, koridorîar-
da arkadaşlarından imza istemek durumundan mut
laka kurtarılmalıdırlar».. 

'Burada, «lİstemek» kelimesini «'Dilenmek» şeklin-'' 
de nasıl kabul buyurdular; bir türlü anlaşılamadi. 

.Bu hususu Yüce Heyetinize arz ediyorum. Teşek
kür ederim efendim.. 

BAŞKAN — lE'fendim, tamam'iyie vuzuh hasıl ol
du zannediyorum. Fena bir maksat hiç birimizde 
(tenzih ederim. Kelimeler üzerinde ufak varyasyon
lar her yerde olabilir. Bunu, anamevzumuzdan uzak-
laştırmayacak bir faktör olmasını temenni ederim. 
Sadece bir takrir daha ark adaşlarım iz vermişlerdir. 

MUSTAFA ALFDÜNDİAR — Sayın Başkanım, 
benim de ufak bir tavzihim var. 

ıBlAŞKAN — Buyurun. Kısa olmasını rica ede
rim. 

. MUSTAFA AUFDÜNİÜAIR — Sayın Başkan, 
değerli arlkadaşlarım; 

Komisyon sözcümüz saygıdeğer Arar, benim ile
ri sürdüğüm, özellikle disiplin ve izin konusunu ba
na göre çok yanlış aksettirdi. Şöyle ki; madde oku
mak durumunda kalacağım. 

Tüzüğün 94 ncü maddesi; «Bir üye, Genel Ku
rulda komisyon çalışmalarına izinsiz ve özürsüz ola
rak 1 ay içinde toplam 5 gün katı'limaz ise disiplin 
kovuşturması yapılacak.» 4 gün gelmeme halkkı değil 
midir bu?.. Ben, göreve gelmeme hakkının bu Mec
listen 'tanınmasını istemedim. Bunun adına tavzih de
mek gerekirse, evet. 
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İkinci bir husus, gene değerli Ağabeyimiz çok 
yanlış aldılar. Geçirdikleri tüzük hükmü gayet açık. 

Madde '97; «2 ay ve daha fazla izin alanların üc
ret ve ödenekleri..». 'Elbette, vereceksek veririz. Ona 
karşı değilim; ama durum Muhterem Genel (Kurula 
çok yanlış aksettirildi. Hastalananlara izin Vermeye
lim.. Asla, onun karşısında değilim, 

Yine Tüzüğün diğer bir maddesi «Özür» diyor. 
Ben, hastalık, diğer fevkalâde hal mazeretlerinin 
özürle kapatılacağını düşünerek, bütün bunların dı
şında, biraz evvel arz ettiğim maddede; ancak, ken
diliğinden, Başkanlıktan ve Meclisten hiç izin almak
sızın 5 gün olduğu takdirde kovuşturma yapılacak; 
ama 16 günlük aylık çalışmada 4 gün gelmeyene hiç 
bir işlem yapılmayacak.. IBu 4 günün gelmeme hak
kı olduğunu vurgulamıştım... Yine, eğer değiştirmek 
düşünüyorsa, geri almak düşünüyorsa Sayın (Komis
yon, saygı duyarım^ 

Göreve Özürsüz, izinsiz, mazeretsiz gelmeme hak
kı tanınmamalı, gelmeyen arkadaşlara mutlaka mü
eyyide getirilmelidir. Hastalık, uzun süre rahatsızlık, 
izin değil, özürdür bana 'göre. ıBu özürden mütevel
lit izin işlemi değil; zira izin işlemi 97 nci maddemiz-

1. — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtü
zük Geçici Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi : 
2/2) (Sıra Sayısı : 1; Dağıtma Tarihi : 12.11.1981 (1) 

(BAŞKAN — Tensip ettiğiniz şekilde maddelerin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) /., S. Sayılı basnmyası tutanağın sonuna ek
lidir), 

de gayet açık; 59 gün izin isterse bir şey yok, 60 gün 
izin isterse, o zaman bu izinlerin ücretli olup olma
ması Meclise getirilecektir. 

Böylece tavzih etmiş oldum. Teşekkür ederini. 

ıBAŞjKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu Meclisin olağanüstü ve çok yoğun, 

mesuliyetli bir görev karşısında bulunduğu şuuru 
hamd'oisun her bir üyemizde tamamiyle aynen mev
cut. ıBu itibarla, kelime nüansları üzerinde durul-
mamasını, gayemizin tamamiyle aynı, 160 arkadaş 
tamamiyle aynı gayedeyiz- Aynı heyecan- ve vazife 
şuuru içindeyiz. IBu bakımdan, kelime varyasyonları 
bir ferdi mizaç »meselesi olduğu için, bu bahiste da
ha geniş bir tartışma açmasını müsaadenizle yerin
de bulmuyorum. 

Maddelere geçilmesini kahul buyurdunuz ve me
saimizin de 19.00'a kadar devam etmesi hakkında 
alınmış bir kararımız var. IBunu böyle tatbik edece
ğiz. Yalnız bu arada arkadaşlarımızın bir hava al
masına izin vermek için 10 dakikalık bir ara veri
yorum efendim-

Kıapanımıa Saati : 17.30 

iBuraya başlamadan önce müsaade ederseniz ar-
kadaşlarımızca ve umumiyetle önemli olan gerekçe 
konusunda Kurulumuzdan da rica ediyorum. Mad
deler müzakere edilince elbette Komisyonda olan ar
kadaşlar tam sayıda olmasalar bile temsilcileri hazır 
bulunacak Komisyonda. Belki de İnşallah tam sayı
da. Yani; söz, maddeler esnasında hiç değilse hu 
maddeyi yaratan fikri mahmuller hakkında bir mu-
Ikaddime, bir önsöz olmanızı ve kabilse beyet-i umu-

tKİNCI OTURUM 
Açılına Saati : 17.45 

BAŞKAN : Saldi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Yükseik MeoMsin 6 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu müsaadenizle açıyorum. 

V. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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midyesinin biçimlinde de bir genel gerekçe bul'undurul-
ması imkânının araştırılmasını da Komisyonumuzdan 
rica ©diyorum. 

Çünkü oylamaya geçilmiş ve maddelere geçilmes'i 
karara bağlanmıştır, 

ıMaddelere geçmeden önce verilirmiş yine madde
lerle ilgili bir takrir var, onu sunuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Daniışma Meclisi İçtüzüğü teklifinin Birinci Kı

sım (Genel 'Hükümler, '1 noi ımaddenıin başına, «Da
nışma Meclisi İçtüzüğü» ibaresinin ilavesini arz ve 
teklif ederiz., 

Nurettin Ayanoğlu İsmaiıl Hakkı Demire! 
A. Senvar Doğu Recai IDinçer 

Mehmet Aydar Fikri Devrimsel 
Aydemir [Aşkın Ali Dikmen 
Yıldırım (Avcı Mustafa A. Aysan 

İmren lAykut 

GEREKÇE : Danışma Meclisi İçtüzüğü teklifi; 
fihristi İçtüzük metnine dahil edilemeyeceğinden, bu 
'başl'ığın metne ilâvesi gerekir, 

ıBAŞKlAN — Teşekkür ederim efendim, Tabii 
olan 'bir şey, derhal not aldık ve o şekilde köydük, 
bu arkadaşlarımızın ikazına teşekkür ederim, derhal 
yerine getirilecek efendim. 

1 ne i maddeyi iok utuyorum. 
Danışma Meclisi içtüzüğü Teklifi 

BİRlJlNİCİ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER VE TARİFLER 

Çalışma ilkeleri : 
IMIADOE 1. •— Danışma Meclisi çalışımalarımı 29 

Haziran 1981 günlü ve 2485 sayılı Kanun ile Anaya
sa, illgili kanunHar ve bu (İçtüzük hükümlerine göre 
yürütür., 

ıBAŞKlAN — Bir mütalaa var mı efendim?.,. Bu
yurun. 

(HAMIZA EROĞLU — Yerimden sorabilir mi
yim Sayın Başkanım? 

IBAŞJKJAN — Buyurun efendim, 
HİAMlZA EROĞLU — 1 nei maddede «Anaya

sa» denildikten sonra «'İlgili kanunlar» deniliyor. 
«'İlgili kanunilar»dan Sayın Komisyonun maksadı ne-
idir onu anlamak istiyorum?-

!B AŞKI AN — Lütfen Ikısa bir tavzih rica ediyo
rum., 

İİÇTÜZ'ÜİK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİİİR ARAR — Sayın IBaşkan; Sayın Eroğlu'nun 
sualine cevap olarak arz ediyorum!:1 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı Hakkında Kanun, 9 Ocak '1950 tarih ve 5509 sa
yılı Kanun; 

IBu Kanunda bazı madde değişiklikleri getiren 
ve ekleyen, 5 Ocak 19101 tarih ve 231 sayılı Kanun; 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanu
nu, : 1(934 sayılı Kanun; 

Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bü
tünlüğünün Korunması Hakkındaki 77 sayılı Kanun; 

Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerinin 
İncelenmesi ile Karara Ibağlammasının Düzenlen
mesine Dair Kanun, 140 sayılı Kanun; 

Milletlerarası Anlaşmalların Yapılması, Yürürlü
ğü ve Yayınlanması İle Bazı 'Andlaşmaıların Yapıl
ması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hak
kında Kanun, 311 Mayıs '19163 günlü ve 244 sayılı Ka
nun; 

•Yasama Meclislerinin Dış (Münasebetierinim Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun, 16 Ocak 1964 gün ve 
378 sayılı Kanun; 

Avrupa Konseyinin Kurulması Hakkında İmza
lanmış Olan Statünün Onanmasına Dair Kanun, 12 
Aralık 1949 günlü ve 5456 sayılı iKanun. 

Arz ederim. 

ıBAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlarımız (bir tavzih arzusunu izhar buyur

muşlardı, zannederim yerine gelldi, 
Aldığınız prensip kararı mucibince tadil teklifi 

olmayan maddeler üzerinde münakaşa açılmayacağı 
için. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan. 
[BAŞKAN — Yine bir tavzih mü efendim. 
(SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 

(BAŞKAN — Lütfen başka bir mevzua geçillme-
ımıeslinJi üsltiirham ederim.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Ça
lışma ilkeleri» başlıkla allan bu madde, çalışma ilke-
leriiyle alakalı Ibulfunmayan dayanağa; yani bir nevi 
gerekçedir bu. O bakımdan, başlangıçta bulunan «Ça
lışma iılikeieri» ibareslinlin «Kanuni dayanak» veya 
«Dayanak» olarak değiştiriknesiimde fayda umarım. 
İçtüzüklerde, tüzüklerde ve yönetmeliklerde bu ilk 
madde «Dayanak» oflamak gösteriliyor. 

•BAŞKAN — Yalınız, aldığınız bir prensip kararı 
var bendenizin hürriyetimi bağlayan; yazılı takrir ol
mayan konularda müzakere açıUmayıp, yüksek reyimi
zle arzı şeklinde bir kararımız var .Bununla beraber 
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Komisyon buna katılıyorsa, bir kellime tadilinden iba
rettir?... 

(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Karımıyoruz. 

/BAŞKAN — O halde 1. nci maddeyi yüksek re
yinizle arz ediyorum. Kabul edenilıer.. .Kabul etmeyen
ler... Çok az bir muhalif oy ile kabul edilmiştir. Te
şekkür ederim. 

Görev Süresi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum : 
iMlADDE 2. — Danışma Meclisinim görevi, MiMi 

Güvenlik Konıseyiince kararlaştırılacak tarihte yapıla
cak genel seçimlilerle Türkiye Büyük Millet MecMsii 
kurtulup fiilen göreve başlayıncaya kadar sürer. 

Yasama Yılı, 15 Eylülde başlayıp, 14 EıyliüFde 
ısotıa enen süredir. 

BkÜeşim, Genel Kurulun belılli bir günlünde açılan 
'toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ıilıe bölünen kısımîa-
rından her biridir. 

/BAŞKAN — Efenldîm madde ile 'ilgili bir takrir 
<var, onu arz ediyorum. 

Başkanlık Divanına 
jMadde 2'nin ilgili kısmı «yasama yılı 1 Eylül'de 

başlayıp, 31 Ağu'stos'ta soma eren süredir» sekilimde 
.değişmeli. Buma bağla loüarak ıda madde «Danışma 
Meclisi eylül ayının birinci günü çağırışız toplanır» 
olarak düzenlienımeBidir. 

Arz ederiz. 

jGerekçıa : 
ıYıl içinde toplam 45 gün tatil yapılıacağı düşünü

lürse ve bunum tümünün yazının yapılacağı var sayı
lırsa 15 Temımuz 1 Eyllül arası tatil yapmanın gerek 
alile düzeni, gerek çaouklarım okul programları nede
ni liile daha uıygon olacağı açıktır. 

Tülay Öney iNertmin Öztuiş 
/Beşiir HamiltoğuSlları İKemal Karihan 

Zeki Özkaya; Teoman Özalllp 
/Cavildan Tercan Doğan Karan 

iŞerafettim Yankımı M. Ylırnaz Özmanı 
llsımalil Şengün! 

IBAŞKAN — Efendim Komisyonun 'mütalaasını 
tfica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCt KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSMAİL ARAR — Efienıdiım, biz kalMmıyoruz. 
önergede ve gerekçesinde Yüksek Heyete arz edilen 
hususlar Komisyonda enine boyuna tartışıldı, bütçe 
mülahazaları ile eskisi gibi Mıeollisim 1 Kasımda top-
laınimaısiiniiaı mümkün olimaıdığıını, bunu öne allmak ge
rektiği hususunda ittifaka vardıktan sonra bu tarih 

üzerimde mutabık kalındı .Bu bakımidan katılmıyo-
ruz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Takrir sahibinden bir arkadaşım konuşup tavzih 

getirmek isterse memnun olurum. 
/Buyurun ef emdim . 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Verdiğimiz önergenin doğru anlaşıldığı konusun

da tereddüdüm var. Sayın Komisyon Sözücüsnüm 
yaptıkları açıklama, bütçe mülahazaları nedeniyle 
1 Kasım değil, daha öne alınması dolayısıyla 15 Ey
lülde başlatılması gerektiğini düşündükleri yönünıdıe 
ildi, yanlış anlamadıysam. Oysa biz verdiğimiz öner
ge ile bunu daha da öne alıp 1 Eylül yapıyoruz. Be
şinci maddede «Danışma Meclisli Eylül ayımın 15 
inci günü çağırışız toplanır» ibaresi var, biz bunu 
15 nci günü» değil, «1 nci günü çağırışız toplanır» 
şekline almıştık. Bunun arkasındaki gerekçede, eğer 
Ibu 45 günlük tatilim tümü yazın yapılacak ise, böyle 
bir şey söz konusu olursa, tatilin 15 Temmuzda baş
layıp 1 Eylülde bitmesi daha monma! ve uygun olıur 
'düşüncesi idi .Buna Meclis çalışmaları ve başka mü
lahazalar açısından bir sakınca görüMyorsa omu Sa
yın Sözcünün yerinden yaptıkları açıklatmadan çok 
iyi edinemedim, bir kere daha açıklanmasını rica ede
biliriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
!Bu açıklama karşısında Komisyonumuz lütfen 

bir ilave mütalaa var mı efendim?..; 
İÇTÜZÜK GEÇİCt KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL ARAR — İlave edecek bir husus yok 
Sayın Başkanım, belki noksan arz ettim, biz tatili de 
düşünerek o tarihi tespit ettik, 

BAŞKAN — Lütfen buraya teşrifinizi arkadaşlar 
tercih ediyorlar, lütfedin efendim, 

İÇTÜZÜK GEÇİCt KOMılSYONU SÖZCÜ-
CÜSÜ İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, sayın üye^ 
üer, 

.Danışma Meclislinin çağrısız toplantı taröhlimi 15 
Eylül! olarak tespit etmemizin sebebi, ilk açıkliamam-
ıda da belirttiğim gibi, bütçe mülahazalarıma dayan-
makitaıdır. Ancak, yegâne isebebi bu değildir. Sayın 
arkadaşımızın, diğer arkadaşlarıyla beraber verdiği 
ortak önergede 'belirtildiği gibi, tatil mülahazasını da 
göz önümde tuttuk; ama Mıeclisin yapabileceği en faz
la 45 günlük tatilin, özelikle bu önümüzdeki yaz 
tümünün yaz aylarıma gelebileceği de şüpheli; yami 
Temmuz 15'te başlayalım 3tl Ağustos'ita bitirelim.... 
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Onun için ilk teklifimizde muskıriz; tabii takdir Yük-
ısıek Heyetlınlizindir; asma, tekrar arz ediyorum: Yegâ
ne ölçümüz bütçıe mülahazası ol!maıdı; yaz aylarım
da yapılacak tatili de düşünerek bu teklifi getirdik. 

/Saygılarımla. 
/BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
lEfendiim, bu -ortamda bir takrir bulunduğu içlin 

ıbu takririn dikkate alınıp alımmayacağını yüksek re
yinize arz edeeıeğim: Takdirim dikkatle atam asımı ka
bul buyuranlar işaret etsinler efendim... Kabul eltime-
y enler efendim... Büyük çoğunlukla kabul edilimişıtiir. 

llcap edeni yapmak üzere Komisyona veriyoruz 
efendim. 

Üçüncü maddeyi okutuyorumı. 
jÜyo Tamsayısı : 
.MADDE 3. — Üye tamsayısı yüzalitonışitır. Danış

ma Meclisi Üyeliklerimde boşalma olması üye tamsa
yısını -değiştirmez. 

BAŞKAN — Tadıilİ muıtazammiin bir takrir olma
dığı için reyinize arz ediyorum efendim .Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul 
edimtişıtiir. 

.Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
İlik Toplantı ve Andiçme : 
•MADDE 4. — Danışma M edilişi Genel Kurulu 

23 Ekim 1981 tarihimde saat 10.ÛO'dla toplanır. 
Bu biriteşimde üyeler andiçer. 
Andiçme 'töreninde bulunmayan üyeler katıldık

ları ilk birileş'imin başında andiçlerler. 
Andiçme, her üyen!İn, 2485 sayılı Kamunun 19 racu 

(maddesindeki metni kürsüden yüksek sesle okuması 
'suretiyle ölür. 

(Boşalan üyeliklere seçilenler, katıldıkları ilk blr-
leşimiiın başımda andiçerller. 

Anjdıiçiroe üyelıerim, soyadı ve adlarının alfabe sı
rasına göıre olur. 

,BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili bir ta
dil takriri var; onu arz ediyorum. 

:Danışma Meclisli Başkanlığına 
(İçtüzük Geçici Komıisyon Rapoıronun sayfa lr, 

Birinci Kısım, Madde 4'ün son satırtinda «Andiçmıe 
üyelerin, sloyadı ve adlarının alfabe sırasına göre 
olur» kaydı bulunmaktadır. 

Alfabe sırasına 'hem soyadı, hem de adların bir
ilikte düşünülmesi karışıklık yaratacağından, bu ifade
nin açıklık kazanması bakımından düzeltilmesini arz 
•ederim. 

Mahir Canova 
BAŞKAN — Bir mütalaası var mı Komisyonun 

efendim? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSMAİL AıRAR — Efendim, teklif, öm-erge ite 
izbar edilen endişenin, yani bir karışıklığı önlemenin 
yegâne çaresi dir, Soyadı aynı olan üç tane arkadaş 
varsa, o zaman ikinci sırada bunların adlarına baka
cağız. Onun için bu madde bu şekilde tedvin edilmiş
tir; yani yalınız soyadı sırasına gör© değil, ömcdiik'le 
soyadı; fakat aynı soyadı taşıyan arkadaşlarım, kü
çük adlarınım alfabe sırası ondan sonra. Onum içim, 
metin karışıklığı önleyici niteliktedir. 

Arz ©derim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zannederim aydınlığa kavuşmuş oldu. 
iBaşka mütalaa var mı efendim?.. 
MAHİR CANOVA — Müsaade eder misiniz, 

'teklifi ben vermiştim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHİR CANOVA — «Ve» kelimesi eklenince 

ister istemez beraber düşünmek zorunluluğu ortaya 
çıkıyor. «Ve» kaldırılıp yerine «Gerektiğinde» Veya 
«Gerektiği zaman» dense daha açık olur kanaatin
deyim. 

•BAŞKAN — Yani öz adı gerektiği takdirde; yani 
soyadı esas? 

MAHİR OANOVA — Tabii, soyadı esas, gerek
tiği takdirde öncelikle soyadı. 

'BAŞKAN — Yani bir kelime ilavesini arzu edi
yorsunuz? 

MAHİR CANOVA — Çünkü, hem o, hem de 
öbür manada anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, görüyorum ki Komisyon
la bir ihtilafınız yok, sadece bir ifade tarzıdır. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, son okunan 

önergede 10 imza bulunmadığı halde, işleme konul
du; galiba bir zühul oldu. 

BAŞKAN — Efendim, şu bakımdan mazur gör
menizi rica ederim. Buyurduğunuz 10 imza mükel
lefiyeti bir değişikliği tazammun eden hallerde olu
yor, halbuki bir vuzuh getirme gayesiyle değil mi 
efendim?.. 

MAHİR CANOVA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tesadüfen aynı soyadını taşıyan 

3 arkadaş olursa, bunlara sıra vermekte bir usul tek
lif ediyor. O zaman da alfabeye gitsin. 

Buyurun efendim. 
MAHİR CANOVA — Ben bu önergeyi, Meclis 

bu kararını vermeden önce vermiştim. Danışma Mec
lisinin son kararından evvel vefdim efendim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, anlıyorum. Başka 
mütalaa var mı efendim?.. Buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Bu tür bir karışıklığı 
önlemek için istenirse «Soyadı ve soyadı aynı olan
lardan adlarına göre alfabetik sıraya konur» şeklin
de olabilir. 

BAŞKAN — Bir kelime tavzihinden, bir prensip 
ihtilafınız yok değil mi efendim. Bir kelime tavzihi. 
Eğer Komisyona bunu bu şekilde tashihi yapılmak 
üzere lütfederseniz... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, metin doğrudur, 
biz geri istemiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyemiyorum muha
tabı, rica ederim. Buyurun. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, lütfederseniz bi
ze, Komisyona bir mikrofon versinler. 

Efendim, madde herhangi bir karışıklığa yol aça
cak şekilde değildir. Bunun uygulamaları yapılmış
tır; hatta burada oylama yaptığımız zaman Başkan
lık seçimi için, diğer seçimler için, bizim tedvin et
tiğimiz, getirdiğimiz şekilde yapılmıştır. Önce soyadı 
alfabe sırasına göre çağırılır. Aynı soyadını taşıyan 
sayın üyelerimiz varsa, onlarda da küçük ad alfabe 
sırasına göre öncelik alır. Gayet sarihtir, hiçbir 'endi
şeye mahal yoktur ve karışıklığa yol açacak bir me
tin değildir. Tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, arka
daşlarıma şunu da hatırlatmak isterim ki, bu görüş
meler zâbitlara aynen geçmektedir. Bu da elimizde 
bir belgedir. 

Tensip ederseniz maddeyi olduğu gibi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler efendim... 

MEHMET VELİD KORAN — Efendim, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu şeyler, buyurun buna rağmen, 
bu teferruat halledildi. Şimdi başka bir teklifiniz var
sa. efendim. Bu mesele halledilmiş görünüyor, buyu
run efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, evvela 
arkadaşımız aldı efendim. 

MEHMET AYDAR — Aynı konuda efendim. 
BAŞKAN — Bu konuda?.. 
MEHMET AYDAR — EVet, bu konuda . 
BAŞKAN — Reye arz ettik. 
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MEHMET AYDAR — Oylamaya geçildiği an
dan itibaren söz verildiği ilk defa görülmektedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — İyi anlayamadım efendim. 
MEHMET AYDAR — Oylamaya geçilmiş, sa

yın üyeler işari oyda bulunmuşlardır, o anda söz ve
rilmektedir, usule aykırıdır efendim. 

BAŞKAN — Yalnız ben işitmemiş olabilirim, ar
kadaşımın, yani fi - mâbaM bu esaslı bir noktadır, fa
kat arkadaşıma söz Vermiş olduğum için müsaade 
buyurunuz infaz edeyim; ama ikazınız yerindedir. 

Buyurun, çok (mühim bir meseleyse rica ediyorum. 
Çok teferruatsa, çok rica ediyorum... 

MEHMET VELİD KORAN — Hayır efendim, 
teferruata girmeyeceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Esasında 4 ncü maddenin tümünün burada yazılı 

bulunması yersizdir. Bu madde «23 Ekim 1981 tari
hinde saat 10.00'da toplanır» diyor ve arkasında da 
«Bu Tüzük 23 Ekim 1981 tarihinde geçerli olmak 
üzere yayını tarihinde yürürlüğe girer» diyor. Oysa 
23 Ekim 1981 tarihinde Konseyin hazırlamış olduğu 
Danışma Meclisinin İçtüzüğü yürürlükteydi. Yeni 
İçtüzük hazırlanıncaya kadar; yani bugün dahi halen 
bu İçtüzük yürürlüktedir. 

Elbet'teki mühim bir madde olduğu için huzuru
nuza çıktım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, esasta bir ihtilafımız hiç yok gibi geli

yor bendenize. Hangi esasa dayanılırsa dayansın, o ta
rihte cari olan hükümler elbette cariliğini muhafaza 
eder efendim; ama yeni hükümler getirdiğimiz za
man gayet 'tabiidir ki, yeni bükme göre uyacağız. 

Zannederim kâfi müzakere cereyan etti, vuzuh 
ve kusurlu olmamak iiçin reyinize bir defa daha arz 
ediyorum maddeyi efendim. («Oylandı» sesleri) 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂ|TİBİ 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında söz istiyorum 
Sayın Başkanım. Bu işlem hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ IKOMİSYONU KÂTİBİ 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bir noktada son derece hassas olmaya mecburuz : 

4 ncü maddeyi oyladık ve sonucu aldık. Bir üyemiz 
yeniden bir kısım mütalaalar serdetti. Şu anda ikinci 
bir oylama tekriri müzakere anlamına gelir. İradede 
tecezzi yoktur. Taassupla bu noktaya sadık kalmak 
ve bu noktadan inhiraf etmemek lazım. İkinci bir oy
lamaya yer yoktur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim; hakikat budur 
efendim, 'şüphe yok böyledir. Yalnız bendeniz, zühu-
len arkadaşımın söz talebini görmemiş olduğum için 
ve bu nokta da çok mühim bir mesele olabilmesi ih
timaliyle bunu yaptım, özür dilerim. Aslolan, şüphe 
yok ki, oylamaya geçtikten sonra 'hiçbir mütalaaya 
yer verilmemesîdir ve bu şekilde alınmış prensip ka
rarınız da vardır. 

5 nci maddeye geçiyoruz. 
Yasama Yılının Başlaması : 
MADDE 5. — Danışma Meclisi Eylül ayının 15 

nci günü çağırışız toplanır. 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir olmadığına gö
re oyunuza arz ediyorum... («Değişti o tarih» sesleri) 

1 Eylüle alınmış olduğu için bu bakımdan, mese
le tezekküre değer. Sayın Komisyon mütalaasını söy
lesin lütfen. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ISMİAİİL ARAR — Efendim, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz önergeye göre, 5 nci maddedeki tarihin 
de otomatikman değişmesi gerekiyor. Binaenaleyh, 
Sayın Kâtip arkadaşımız bu maddeyi okurken, o şe
kilde okuması ve o şekilde oya sunulması lazım. Yani 
«Danışma Meclisi her yıl Eylül ayının 1 nci günü ça
ğırışız toplanır.» Çünkü kabul buyurduğunuz öner
geyi. Hatta o önergede yanılmıyorsam 5 nci maddeye 
de atıf vardı, «o madde de şöyle düzeltilsin» deni
yordu. Binaenaleyh, o önerge iktiran etmiş, madde o 
şekilde değişmiş olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Efendim, tabiidir ki, verdiğiniz daha evvelki karar 

mucibince «1 Eylülden itibaren...» böyle düzeltece
ğiz bunu efendim ve öyle reyinize arz edeceğim. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
4 ncü madde yeterince oylanmadı. Sayın Başkan 

oya sunduğu an değerli üyeler işarette bulundular; 
ancak tam o esnada bir başka arkadaşımız konuyla 
ilgili olarak söz talebinde bulundular. Lehte ve aleyh
te olarak oylanmamış olan bir maddenin geçiştirildi
ğine tanık olduk. Bu bakımdan, o maddenin Genel 
Kurulca kabul edilmiş olamayacağı endişesini taşıdı
ğım için, bunu açıklamak; üzere huzurunuza geldim. 
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Bir usul hatası işlememeyi arzu ettiğim için işaret 
ettim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Şimdi efendim, 

daha evvel alınmış bir kararınız elbette makbul ve 
muta olacaktır, bunda şüphe yok. Onun için maddeyi 
o şekilde, 1 Eylül şeklinde... 

MEHMET AYDAR — 4 ncü madde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü madde üzerinde bir 
tereddüt kaldı mı bilmiyorum? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Oylamadınız Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Oylayacağız, evet. Efendim 4 ncü 
maddeyi yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiş
tir. 

MUZAFFER ENDER — 5 nci madde ile ilgili 
olarak söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzün 52 nci maddesinde «Resmi tatile 

rastlamadığı takdirde Danışma Meclisi Genel Kuru
lu, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri saat 
14.00'ten 19.00'a kadar toplanır» diyor. 

5 nci maddemizde «(Danışma Meclisi eylül ayı
nın 1 nci günü çağırışız toplanır» diyor. Ben buraya 
resımi tatile ras'tlasa da eylül ayının 1 nci günü çağı
rışız toplanır, diyorum. Bunun ilavesini istiyorum. 

BAŞKAN — Bir ilave takrir Veriyorsunuz. Bunu 
önergeyle yazılı olarak lütfen arz edin ki, reye arz 
edebileyim. Hem de bunun için '10 imza gerekiyor 
efendim, aldığımız prensip kararına göre, 10 imzalı 
bir tadil kararı gelirse reye arz ederim efendim. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, 5 nci 

madde için 10 imzalı yazıyı mı bekliyoruz şu anda?.. 
BAŞKAN — Herhalde, 
AHMET SAMSUNLU — Efendim, o zaman bir 

teklifim var. Zamanımız kıymetli, 5 nci maddeyi kısa 
bir müddet için bırakalım. Her teklifte böyle 10 da
kika beklersek büyük zaman kaybı olur. 

BAŞKAN — Teklifiniz diğer maddelere geçmek 
mi efendim?.. 

AHMET SAMSUNLU — 6 nci maddeye geçelim, 
ondan sonra onu reye arz edelim. 
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BAŞKAN — Yani, onu sonra reye arz edelim bu
yuruyorsunuz. Sayın 'Komisyon buyurun lütfen. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, evvela şunu arz ede
yim; Yüksek Heyetiniz bir önergeyi kabul etti ve 
maddelerdeki değişikliğin 10 imzayla olmasını kabul 
buyurdunuz. Önceden bir imza ile bir önerge verip, 
ondan sonra üç dakika, beş dakika, yedi dakika bu 
imzanın tamamlanmasını beklemek diye bir usul 
yoktur. (Alkışlar) Önerge verildiği anda, daha önce 
kabul buyurduğunuz önergenin gereklerine uygun 
olarak 10 imzayla verilmişse işlem görür. 

Şimdi, maddede yapılmak istenen değişikliğe ge
liyorum.' 10 imza ile de verilmiş olsaydı aynı şeyleri 
arz edecektik Komisyon olarak. «Danışma Meclisi 
eylül ayının 1 nci günü çağrısız toplanır» demek, amir 
bir hükümdür, bayrama da rastgelse, tatile de rast-
gelse toplanacak demektir; bunu tasrihe lüzum yok. 
Aksi düşünülür ise, yani Danışma Meclisi eylül ayı
nın 1 nci günü çağrısız toplanır, ama bugün pazara 
gelirse toplanmaz, bayrama gelirse toplanmaz, bu is
teniyorsa maddeye bu eklenebilir. Aksi takdirde bu 
geniş kapsamlı ve amir hüküm muvacehesinde böyle 
bir tasrihe, böyle bir açıklamaya lüzum yoktur. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, geri al
dım. 

BAŞKAN — Geri aldınız, o halde devam ediyo
ruz efendim. 

Şimdi efendim, 5 nci maddeyi bu şekliyle yani 
mevcut olan şekliyle yüksek oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Bu da oybirliğiyle ka
bul edilmiştir. 

Madde 6 efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, ilavesini... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakere disiplini

ne... 

AYHAN FIRAT — Saat ilavesini, saat (kaçta 
toplanır, bunun oylamadan evvel belirtilmesi lazım
dır efendim. 

BAŞKAN — Yalnız tavzih için Komisyon 'Baş
kanı lütfen, zapta geçmek üzere; saat konmasına lü
zum görür müsünüz, saat kaç olsun?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂJrM 
KÂZIM ÖZTÜRK — Meclislerin hangi saatlerde 
toplanacağı genel hükümlerde bellidir. Bu şekilde 
toplanırken hangi saatte toplanacağı bir başka mad
dede gelecektir. Onun için tasrihe gerek yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Evet bir başka maddede gelecek, 
onun için maksat hâsıl olmuş oluyor. Teşekkür ede
rim. Şimdi lütfen maddeyi okuyun. 

Tatil : 
MADDE 6. — Tatil, Danışma Meclisinin çalış

malarını belli bir süre ertelemesidir. Bir yasama yı
lında kırkbeş günden fazla tatil yapılamaz. 

BAŞKAN — Önerge yok efendim, yüksek reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Araverme : 
MADDE 7. — Araverme, Danışma Meclisinin 

on günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. 

BAŞKAN — Efendim, oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliği ile kabul edil
miştir. 

Olağanüstü Toplantı Çağrıları : 
MADDE 8. — Tatil Veya araverme sırasında, 

j Devlet Başkanı, Danışma Meclisi Başkanı kendiliğin
den veya 30 üyenin istemi üzerine Danışma Meclisini 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

'Bu çağrıda, olağanüstü toplantı gün ve saatinin 
ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş ol
ması şarttır. 

Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca, Başkan, 
ilk önce çağrı yazısını okutur ve bü toplantıyı gerek
tiren konu görüşülür. 

Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde 
Danışma Meclisince yapılması gerekli işlemler ta
mamlanınca, Meclis, çalışmalarına devama karar ve
rebilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta 10'u müteca
viz arkadaşımızın takrirleri var bunu arz ediyorum 
efendim.* 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçtüzük raporunun 8 nci maddesinin : «Tatil ve 

araverme sırasında Devlet Başkanı veya Danışma 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Eferidim, elbette 
durum budur. ıBir sarahat, bir aykırılık olmadıkça 
tüzükte tespit edeceğiniz madde harfiyen yürürlüğe 
girecektir. Bu pazar olur, cuma olur, tatil olur vesaire 
olur; bunun da birçok mazide misalleri vardır. El
bette bu muteber olacaktır. Ne güne rastgelirse gel
sin. Burada mutlak bir ifade var; ama buna rağmen, 
arkadaşlarımız başka mucip sebeplerle yazılı bir tak
rir verirlerse, bendenizin vazifesi onu da mütalaanıza 
arz etmektir. Arkadaşlar bu tavzihten sonra sarfına
zar edebiliyorlarsa, bendeniz devam eder... 
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Meclisi Başkanı Danışma Meclisini olağanüstü top
lantıya çağırabilirler. 

Danışma Meclisi Başkanı 30 üyenin istemi üzeri
ne Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır.» 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Yıldırım Avcı Aydemir Aşkın 
Abdurrahman Ali Girmen Turhan Güven 

Vahap Güvenç Fahri Öztürk 
(Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Lütfen Komisyonun noktai naza
rını. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, önergenin esprisine, 
esasına 'belki iyi nüfuz edemedim; ama sanıyorum 
aynı şeyleri başka şekilde ifade ettik. Yanılmıyorsam 
sayın arkadaşlarımız da Danışma Meclisinin; 

1. Devlet Başkanı tarafından, 
2. Danışma Meclisi Başkanı tarafından ve ken

diliğinden, 
3. Yine Danışma Meclisi Başkanı tarafından, 

fakat 30 üyenin istemi üzerine toplantıya çağırılma-
sının mümkün kılınmasını isteyen bir önerge veriyor. 

Bu önerge zaten maddede yer almış. Yani, iyi nü
fuz edemedim, fark nedir maddeyle? 

Üç hal var; 
1. Sayın Devlet Başkanı Danışma Meclisini ola

ğanüstü toplantıya çağırabilir. 
2. 'Danışma Meclisi Başkanı (kendiliğinden çağı

rabilir. 
3. Danışma Meclisi Başkanı 30 üyenin yazılı is

temi üzerine çağırabilir. 
Eğer bir kere daha lütfeder önergeyi okutursanız? 
BAŞKAN — Evet, bir defa daha okutmakta fay

da var sanıyorum vuzuh bakımından. 
(Önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bir olağanüstü mefhumu getirmiş
ler. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMÜSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, buna Komisyon ola
rak katılmıyoruz. Sayın Devlet Başkanının davetini 
«Çağırabilir» diye bitiriyorlar, Sayın Danışma Mec
lisi Başkanının kendiliğinden yapacağı daveti «Çağıra
bilir» diyorlar; ama 30 üye istedi mi o «Çağırır» di
ye bir emir sigasıyla ifade ediliyor. Onun için mü
saade buyurunuz metin bu şekilde ıkaîsın efendim. 
Komisyonumuzun görüşü budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ŞBRAFETTİN YARKIN — Önergenin lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sonra takrir sa
hibi arkadaşıma söz vereceğim. Buyurun efendim, 
lütfen kısa olmasını rica ederim. 

ŞER AFETTİN YARIKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Önce S nci maddenin 1 nci fıkrasında okunduğu 
zaman açık bir cümle düşüklüğü ortaya çıkıyor. «(Ta
til veya araverme sırasında Devlet Başkanı, Danışma 
Meclisi Başkanı kendiliğinden veya 30 üyenin istemi 
üzerine Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağ
rılabilir.» 

Kendiliğinden çağırabilir. Yani, evvela kesinlikle 
ibir cümle düşüklüğü Var. Bunu ikiye bölmek gereki
yor. Verilen önerge, «tatil ve araverme sırasında Da
nışma Meclisi, Devlet Başkanı veya Danışma Meclisi 
Başkanınca kendiliğinden toplantıya çağrılabilir. Da
nışma Meclisi çağrı günü toplanır. Nitekim, Millet 
Meclisi İçtüzüğünde de aynı büküm vardır. «Çağrı
lır» der Ve çağrı günü toplanır. Onu böyle bitirmek 
ve 30 üyenin istemi üzerine de yine toplantıya çağ
rılmasını kesinliğe bağlamak için «Çağrılabilir» değil 
de «30 üyenin istemi üzerine Danışma Meclisi, Da
nışma Meclisi Başkanınca olağanüstü toplantıya çağ
rılır» şeklinde; her ikisini de «Çağrılır» olarak. Yani, 
diğerini «Çağrılabilir ve çağrı günü toplanır» ikisinde 
de aynı kesinlik olacak. «Çağrılabilir» denildiği takdir
de ikincisinde, Meclis Başkanının istemine, takdirine 
bırakılmış gibi bir anlam taşıyor. Bu itibarla verilen 
önerge doğrudur. İki cümle 'halinde oylanmasında 
fayda vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, görülüyor iki, esasta bir fi
kir ayrılığımız yok. Bir vuzuh meselesidir. Mesele de 
oldukça tenevvür etti. Müsaade buyurursanız önerge
nin dikkate alınıp alınmamasını reylerinizle halletmek 
istiyorum. 

Bu önergenin dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Büyük ekseriyetle Komis-
yone geri verilmesi ve dikkate alınması kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 

DANIŞMA MECLİSİNİN KURULUŞU 
Birinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 
Geçici Başkanlık Divanı : 
MADDE 9. — Danışma Meclisi Başkanı seçi

linceye kadar hazır bulunan en yaşlı üye Başkanlık, 
en genç iki üye de kâtiplik görevini yapar. 
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BAŞKAN — Efendim, 'bu hususta verilmiş bir 
önerge var onu arz ediyorum. 

Başkanlığa 
'İçtüzük Komisyonunun 'hazırlayarak dağıtmış ol

dukları İçtüzük 'tasarısında aşağıda teklif etmiş ol
duğumuz hususların Komisyonca nazarı iEilbare alı
narak değiştirilmesini önermekteyiz. 

Saygılarımızla. 
Birinci teklif:. 
•Madde 9 aşağıdaki şekilde olmalıdır. 
Danışma Meclisi Başikanı seçilinceye kadar hazır 

'bulunan en yaşlı üye Başkanlık görevini yapar. En 
genç iki üye de geçici .olaraik Divan Kâtipliği göre
vine getirilir. 

Aşağıdaki şekilde madde 9'un değiştirilmesi tek
lif edilmektedir. 

Danışma Meclisi Başkanı seçilinceye kadar hazır 
bulunan en yaşlı üye Başkanlık görevini yapar. En 
genç iki üye de geçici olarak Divan Kâtipliği göre
vine getirilir.. 

Ayhan Fırat 
Halil Evliya 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

Feyzi Feyzioğlu 

Necdet Geboloğiu 
Abdurfahman Yılmaz 

M. Nedim Bilgiç 
Zeki Çakmakçı 
Orhan Civelek 

(BAŞKAN — Bu konuda buyurun Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, bu madde, Danışma 
Meclisinin hayatı boyunca, yani çalışması sürdürüğü 
dönem içinde bir Ikere daha uygulanacak bir madde 
değil ki, arkadaşlarımız bunun üzerinda hassasiyetle 
durup da değişiklik teklif ediyorlar. Bu madde bir 
ıkere uygulandı, 23 Ekim'de uygulandı, bitıtıi gitti. 
Bir daha artık tekrar en yaşlı üyeyi geçici Başkan 
yapmak, en genç iki üyeye 'kâtiplik görevi vermek 
diye bir şey söz konusu değil ve bunu gerek tümü 
üzerinde yapılan görüşmelerde arzı oavap ederken 
ifade ettim, gerekse herhalde tetkik buyurmuşsun uz
dur sona gelen maddelerde bu hususa sarahat geti
rilmiştir. 

Onun için, tatbik edilmeyecek olan bir maddede 
ıkâtip şöyle seçilsin, başkan böyle olsun demenin esp
risine varamıyorum. Hiç üstünde durulacak önemli 
bir madde değildir. Yapılan, geçmiş olan bir tatbi
katın demin, daha önce arz ettiğim bir espri içinde 
buraya girmiş olmasından ibarettir. 

Arz ediyorum efendim.; 
BAŞKAN — Karşı mütalaa var mı efendim?... 

iBuyurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Takririmizde beli'ttiğimiz husus şudur. Önce, ta

sarıdan okuyorum: «Danışma Meclisi Başkanı seçi
linceye kadar hazır bulunan en yaşlı üye başkanlık, 
en genç iki üye de -kâtiplik görevini yapar.» 

Yani, Başkan seçildiği takdirde Başkan ile birlikte 
'kâtiplerin de görevinim nihayete ereceği ima edilmiş 
oluyor, yani bu madde içindedir. Halbuki, Sayın Ko
misyonun istifade ettiğini belittiği Meclis, 1973 yı
lındaki Meclis İçtüzüğünde madde, aynen, teklifim iz
deki gibi geçer. Çünkü, Başkan seçildiği zaman kâ
tiplerin seçimine kadar 'kâtiplerin görevinin devam et
mesi gerekir. 

İlâve bir şey de söylemek istiyorum; Başkanlık 
Divanı seçimi bir sene için muteberdir. Önümüzdeki 
seen tekrar aynı şey vuku bulacak demektir. Buraya 
bir sarahat kazandıkrmakta fayda mütalaa ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Karşılıklı görüşler tavazzuh etmiştir. Sanırım ki, 

en iyi hal şeklini yüksek reyiniz tayin edecektir. 
Takririn dikkate alınıp Komisyona verilmesini ka

bul buyuranlar... Kabul buyurmayanlar... Büyük ek
seriyetle kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanının Kuruluşu : 
MADDE 1Q, — Başkanlık Divanı, bir Başkan; 

iki Başlkanvekili; Dört Kâtip Üye; iki İdareci Üye
den kurulur. 

BAŞKAN — Takrir ydk. 
Maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edil
miştir. 

Başkanın Seçimi ve Görev Süresi : 
MADDE 11. — Danışma Meclisi Başkanı bir ya

sama yılı için gizli oyla seçilir. 
İlk oylamada üye tamsayısının yarıdan bir fazla

sının oyunu alan aday Başkan seçilmiş olur. 
İlk oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci 

oylamaya geçilir. İkinci oylamada da, seçilebilmek 
İçin salt çoğunluk aranır. 

İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy almış olan iki aday arasında 
yapılacak üçüncü oylamada en fazla oy alan aday 
Başkan seçilmiş olur. 

BAŞKAN — Takrir yok. 
Maddeyi yüksek tasvibinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 
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Divan Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi : 
MADDE 12. — Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve 

İdareci Üyeler bir yıl için ve onbirinei maddede gös
terilen usule göre seçilirler. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan; madde metninin 
yazılmasında bir küçük zühul var, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim; 12 nci maddede, «Usu
le göre»ı kelimelerinden sonra «ayrı ayrı» ibaresinin, 
kelimelerinin bulunması gerekiyordu. Burada bir zü
hul olmuş. Yani, arz ediyorum : 

«MADDE 12: — Başkanvekiileri, Kâtip Üyeler 
ve İdareci Üyeler bir yıl için ve on birinci maddede 
gösterillen usule göre ayrı ayrı seçilirler.»! 

Sebebini arz edeyim : 
Bir kere 60 sayılı Geçici Kararın 7 nci maddesi 

böyledir ve biz ilk tatbikatımızı böyle yaptık. Bun
dan sonra da böyle olması gerekir. Hem Başkanve-
kili, hem İdareci Üye, hem Kâtip Üyelerin aynı se
çimle deği'l, ayrı ayrı üç seçim mekanizması işletile
rek yapılması zorunluluğu vardır. Bu zühulden do
layı Yüksek Heyetinizden özür diiyorum ve madde
nin doğru şeklimi de Başkanlığa takdim ediyorum 
efendim. Sadece «ayrı ayrı»ı kelimesinin ilavesiyle 
yazılimış şekli efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 
«Divan Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi : 

MADDE 12. — Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve 
İdareci Üyeler bir yıl için ve onbirinei maddede gös
terilen usulle göre ayrı ayrı seçilirler.», 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkında 
her halde?.. 

SERDA KURTOĞLU — 12 nci maddede aca
ba «Bir yasama yılı için» noksan mı kalmış? 

BAŞKAN — «Yasama yıh»ı kelimesinin ilavesi
ni... 

Komisyonca mütalaa var mı efendim? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, dikkat (buyurulursa 
12 nci madde, 11 nci maddeye atıf yapıyor, «Orada
ki usule göre seçilir»! diyor. 1!1 nci maddede ise sa
rahaten «!Bir yasama yılı için»; ibaresi var. 12 nci 
maddede tekrara lüzum yolk. 

BAŞKAN — Yani maksat aynı efendim; hepimi
zin, yalnız sarahatin mevcut olduğu kanaatinde Ko
misyon. Buna rağmen ayrıca oya arzında ısrar bu-
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yurursanız, onu da yapacağım tabii. Yani, bu keli
menin bu maddeye de ilavesinde ısrar buyurursanız, 
reye arz etmek benim vazifem efendim. Bir yazılı 
teklif rica edeyim-, çünkü usulümüz böyle. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANİ 
NECİP BİLGE — Müsaade eder misiniz bir açıkla
ma yapmak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ancak, usul hak
kında rica edeyim. 

Yalnız ben müsaade ederseniz hemen »bir şey ila
ve edeyim efendim. Bu nevi sonradan yapılan tak
rirler görüyorsunuz ki, hiç değilse zaman uzamasına 
intaç ediyor. Arkadaşlardan bundan sonraki teklif
ler için, tekliflerini yazılı olarak hazırlamalarını çok 
rica edeceğim, müzakerenin selâmeti bakımından. 

Buyurun efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Kabul etmiş olduğumuz hükümlere göre, 10 im
zalı önerge olmadığı takdirde, verilen önergelerin 
oya konmaması, işleme konmaması lazım gelir. Hal
buki, şimdiye kadar yapılan işlemlerde, bu usule 
uyulmadığı görülmektedir. Binaenaleyh, bundan son
ra da aynı şekilde hareket edilecek olursa, biz çalış
malarımızı normal bir zamanda bitirmek imkânına 
sahip olamayız. 

Bu itibarla arkadaşların daha önce önergelerini 
usule uygun şekilde hazırlamaları lazım geldiğini ha
tırlatırım. 

Diğer taraftan, Başkanlığın da usule uygun olma
yan önergeleri işleme koymamasını bilhassa rica ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, İzahınız tamamen 
yerinde. Bendeniz de takaddüm ederek arz ettim. 
Bugün ilk günü olduğu liçin bazı işin selâmeti bakı
mından müsamahalar gerekti; fakat prensip itibariy
le arkadaşımız tamamiyle haklı. Bundan böyle de
vam edeceğimize göre arkadaşlarımızdan istirhamım, 
yapılmasını arzu ettikleri takriri 10 imza ile hazır 
bulundurmalar idi r. Hakikaten bu bekleyişler isabetli 
olmuyor. Yüksek Heyetin en azından zaman israfını 
mucip oluyor. 

Bundan böyle efendim, müzakerelerimizde hazır 
olmayan takrirleri dikkate alamayacağımı özür dile
yerek arz ederim. Çok kıymetli zamanınızı israfa 
hakkımız yok tabii efendim. Bu tek bir başlangıç gü
nü olduğumuz için yaptığım zaruri bir müsamaha
dır; ama tekrar etmeme imkân yok. Bunu arkadaş
larımın bilmesini istirham ederim. 
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Teklifi arz ediyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 
12 nci madde metninde «İdareci üyeler bir yasa

ma yılı için», yolunda düzeltme yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Serda Kurtoğlu A. Fehmi Kuzuoğlu 
Recep Meriç Lütfullah Tosyalı 

Tanıdoğan Tokgöz Cavidan Tercan 
Turgut Kunter Nihat Kubiiay 
M. Velid Koran M. Utkan Kocatürk 

BAŞKAN — Şimdi Komisyonun bu teklif üze
rindeki mütalaalarını rica edelim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bu açıklamanın fuzuli olduğu 
kanısındayız. 11 nci maddeye atıf yapılıyor ve orada 
da bir yasama yılı için seçileceği söyleniyor. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, verilmiş 10 imzalı takrir olduğuna gö

re bu takriri yüksek... 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, artık şu sırada usulden 
değil efendim. Yani oyllama sırasında malumuâlıiniz 
mütalaa beyanına imkân pek mevcut değildir. Bu 
safhaya geldik. Kabul buyurursunuz veya reddeder
siniz. Kabul buyurursanız Komisyona vereceğiz, de
ğilse böyle metin esas kalacak. 

Efendim, arkadaşlarımızın bu takririni dikkate 
alan arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar... Almayan 
arkadaşlar... Alanların ekseriyette olduğu intibaında-
yım. Komisyona tevdi ediyoruz efendim. (Genel Ku
ruldan «Aksini Sayın Başkan»! sesleri). Efendim, ak
sini arz etmiş oldum. Dikkate almayanlar aksi de
mektir değil mi?. Komisyona arzına kabul buyurma-
yanlar bu mütalaaya iştirak etmiyor demektir, değil 
mi efendim?.. Onun için rica ediyorum... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, anlaşılma
mıştır, oylamayı tekrarlayalım lütfen. 

NECİP iBİLGE — Sayın Başkan, intibaında ol
duğunuzu söylediniz, intiba ile iş görülmez. Kesin 
bir durum meydana çıkmadığı takdirde oylama tek
rarlanır. Madem 'ki anlaşılmamıştır, oylamanın tek
rar edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rakamda bir tereddüt var
sa oylama her zaman tekrarlanabilir, değil mi?.. 
Esasllı bir sayıma da geçelim arkadaşlarımın yardı
mıyla. 

Şimdi efendim, bu talep üzerine yapılmış olan 
oylamayı tekrarlamak mecburiyetindeyim. Lütfen 

takririn dikkate alınarak Komisyona verilmesini ka
bul buyuranlar işaret etsinler... 

Efendim, takririn kabul edilmemesini, reddini ka
bul buyuranlar... 67 reyle takririn reddi kabul edin
miştir efendim; 66'ya karşı 67'dir. 

Efendim, madde 12 üzerinde uzun müzakereler 
cereyan ettiği için ve vuzuh husulü için 12 nci mad
deyi bugünkü metnimıizdeki şekli ile bir defa daha 
yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Büyük çoğunlukla kabul edilmiş
tir. 

Başkanlık Divanında Boşalma : 
MADDE 13. — Başkanlıkta boşalma halinde, ye

ni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı Başkanvekili, 
Geçici Başkanlık görevini yerine getirir. 

Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma 
halinde, noksan üyelik tamamlanıncaya kadar Diva
nın görev ve yetkileri devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamaımllanır. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, tavzih için bir 

sorum var. Yerimden sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Lütfen. Sual sorabilirsiniz efendim. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi, acaba burada 13 

ncü maddemin ikinci fırkasına, «Noksan üyelik ta
mamlanıncaya kadar» ibaresine gerek var mı? Yani 
şu şekilde olabilir mi? 

«Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşal
ma halinde Divanın görev ve yetkileri devam eder.» 

Sonra üçüncü fıkra; «Noksan üyelik en kısa za
manda tamamlanır.» Bunu fuzuli görüyorum. 

BAŞKAN — Yani son cümleyi değil mi efen
dim? 

HAMZA EROĞLU — Hayır efendim. «Noksan 
üyelik tamamlanıncaya kadar.»' O ibareyi. 

Komisyon eğer uygun görürse... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun mütalaasını 

elbette alacağız. Yalnız takriri oya arz etmem için 
on imzaya ihtiyaç var. 

HAMZA EROĞLU — Takrir değil efendim. 
Bu bir tavzih şeklindedir. 

BAŞKAN — Lütfen Komisyon mütalaasını söy
lesin «Concret», bir sualdir, kısa bir cevap lütfedin 
efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Getirdiğimiz maddede bir deği
şikliği öngörmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
Başka yazılı, on imzalı bir takrir olmadığı için 

maddeyi olduğu gibi yüksek reyinize arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliği ile ka
bul edilmiştir. 

Başlkaniık Divanının Görevleri : 
MADDE 14. — Başkanlık Divanı, Kanunlar ve 

İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine geitirir. 
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde 

önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Başkan, 
usul görüşmesi açabilir, gerekirse oya başvurarak 
düzeltme yapar. Yanlışlı'k birleşimden sonra anlaşı
lırsa Danışma Meclisi Başkanı, Divanı toplayarak ta
kip edilecek yolu kararlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilme
di bakımından gerekli görürse, Divanın görüşünü ala
bilir. 

Başlkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyele
rin salt çoğunluğudur. 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başlarına 
üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak şikayet
ler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikayette bu
lunulan üyenin dışındaki bütün üyelerin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkan-
vekili hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve karar 
alamaz. 

BAŞKAN — Efendim, tadil teJklifi yoktur/ 
SERDA KURTOĞLU — Var efendim, geliyor. 
BAŞKAN — Lütfen, az evvel aldığınız karar ge

reğince, hazır bulunması lazım efendim bu nevi ta
dil tekliflerinin. Çok zaman 'kaybına mucip oluyor. 

SERDA KURTOĞLU — Komisyona telkiif edi
yoruz. Kabul etmedikleri takdirde teklif haline ge
tiriyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon mütalaasını söyleyecek 
Itabii efendim. Yalnız, bir takrir üzerine o Komisyon 
mütalaasını verecek efendim. Ortada bir teklif ol
madığı için... («Oylayalım», sesleri). 

Çok çabuk bitebilecekse; 1 dakika falan bekleye
yim; ama... («Olmaz»* sesleri). 

Halktı olur. Arkadaşlarımın, yani bu usullerin ih
dası güzel olmuyor arkadaşlar. Gellenek yapmayalım 
lütfen. Mevcut disiplin, tarihen gelm'iş olan disiplin 
kaidelerini de bozmamaya çok itina edilmesini istir
ham ederim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkanım, müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkanım, çok özür dile
yerek ve affınıza sığınarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Zatıâtiniz bu tutumunuzla âde
ta üyeleri değişiktik önergesi vermeye teşvik ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Hayır. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Bu, Başkanlığın tarafsız tutumuy
la bağdaşmaz. Önerge ya vardır orada huzurunuz
da, ya yoktur. Beklemek diye bir şey yoktur Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, halklısınız. Yalnız, taraf
lılık hususunda (müsaade ederseniz) kendimi tenzih 
etmelk isterim ve bu kanaata bütün arkadaşlarımın 
da katılacağı kati kanaatindeyim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, tutumunuz uymuyor. 
(«Oylayalım» sesleri). 

BAŞKAN — Ancak, bugün ilk gün olduğu için 
ve sırf bu mülahaza ile ve çok kıymetti bir müta
laa, «Aman kaybOlımasın»|. Maksat çünkü acele de
ğil de en iyi formülü getirmek olduğu için. Esasında 
tamamen hak veririm ve bunun da diğer toplantıla
rımızda tekerrür etmeyeceğini Ikesıinl'kle tekrarlarım. 

Bu itibarla, arkadaşlarımız hazırsa versinler, lüt
fen, zaman kaybı ise beni mazur görsünler. 

SERDA KURTOĞLU — Valki teklifim üzerine 
Komisyon Sözcüsü tarafından Başkanlığa tevcih edi
len beyan beni söze mecbur etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bilmiyorum. Bir müna
kaşa konusu olacak mevzu mu? Arkadaşım dikkati 
çekti. 

SERDA KURTOĞLU — Bendeniz, Komisyona 
duyduğum saygı itibariyle fikrimi önce beyan etmek 
veya kabul 'buyururlarsa, değişikliğe sebebiyet ver
memek için hazırlamadım. Bir saygısızlılk olacağını 
düşünerek hazırlamadım. 

BAŞKAN — Efendim, bir ikazdır. Arkadaşları
mızın da her arkadaşımız gibi bir hakkı vardır ika
za. Riyaset makamında olan adam hata etmezlik id
diasında değildir ve olamaz tabii. Onun için, bu gibi 
ikazlarınızı daima minnetle 'karşılarım; ama usule de 
ve geleneklere de riayetkar olmak benim vazifeleri
min başında gelir zannediyorum. Lütfen işlerimi ko
laylaştırmanızı rica ederim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Usule 
ait söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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A ^BBUI^AH^ia j^T,G(>Z03pYpK. —röeğer-
ü arkadaşlar; 

Daıhıa biz işin başlangıcında kemdi Ĵcoy-diiğumuz 
nizamlara, Devletin hukuka 
ne oymayan tutum içinde 'oluifsak pçjok ayıp olur ve 
>bu çok üzücü olur. .Bsefâe ifade edeyim. Maalesef 
Balkanımız, idarede bu Uitizljiğıe rriayet bakımından 
gjerekli ihtimamı , gQ«ternıemek*edir. rtstirham «diyo
rum; değişiklikler, önergeler usule ^göre verilmelidir. 
Verilmezse t»ekieme diye bir durum ve tutum asla 
ciddiyetle bağdaşmaz. 

'Hürmettertirni arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, arkadaşlarımın temayüllerine ve bu duy-

guiarma tarnarniyle iştirak ediyorum. 'Fek şeyimiz, 
en iyi eser yapmak talkımından ve şu Tüzüğü belki 
3de bir ıkısam arkadaşlarımız kâfi derecede inceleme 
imkânı (51k ;gün olduğu için) bulamadıkları mülaha-
•jassıyla ve her reye de son derece hürmetkar 'bir ar
kadaşınız olması şeyiyle bu küçük 'müsamahayı ma-
23ur görmenizi rica ederim. Bununla beraber prensip
te tarnarniyle fraklı olduğunuzu tta kabul ederim. 

Efendim, o halde bu şekliyle, .gelmiş oları bu şek
liyle maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Büyük ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Başkanın Görevleri : 
MADDE 15. — Başkanın jgöEevleri şunlardır : 
1. Danişma Meclisini temsil .etmek; 
2. Genel Kurul ^görüşmelerini yönetmek; 
3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlen-

medmi denetlemek; 
4. Başkanlık Divânına Başkanlık etmek ve Di

vanın gündemini hazırlamak; 
5. Danışma Meclisi Komisyonlarını denetlemek; 
6. Başkanlık Divanı İkarartennı uygütaınaık; 
7. Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ile 

kolluk ilerini Milli Güvenlik.Konseyi.Genel Sekre
teri ile koordinasyon sağlayarak yürütmek ve-denet
lemek; 

8. Kendisiine, Anayasa, Kanunlar ve 4çtüzükİer 
.gereğince verilen görevleri yerine getirmek. 

Başkan, ..özürlü olduğu veya .Danışma Meclisi top
lantı halinde iken Ankara *dışuada • bulunduğu uzaman, 
görevini yerme getirmek üzere, 'Başkanvekİllerinden 
birisini yazı ile kendisine vekil .olacak .tayin -eder. 

'Başkan, Danışma Meclisi rBaşkanlığına ayrılan 
resmi konutta oturur. 

.BAŞKAN — Bu husu&ta -verilmiş takçirter»vardır, 
"bunları .arz^ediyoEuaı. 

Danışma Meçlisi ^Başkanlığına -
tçtüzük teklifinin, 15 nçi maddesinde, sekizindi fık

rayı takip eden fıkrada; 
1. Başkanın vekil tayin edeceği , başkanvekiline, 

«görevini .yerine jigettnnek üzere,.,» vibaresi ^kullanıl
mıştır. «Görevini» kelimesinin, «Görevlerini» * olmak 
üzere 4eJ;iştirilmesiııi$ 

.2. Yazıiie vekil tayin edilemediği "tekdirde, -yaşlı 
başkanvekilinin başkanlık rgörevjerifli yerine rgetirece-
ği hükmünün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

•Lütfullah Tö&yalı Maahar Haznedar 
Orhan Baysal M. \£elid Köuan-
Halil Evliya ,M. Zeikaıi Uayer 
Rıfat Bayazıt Ayhan Fırat. > 
Turgut-Onal Necdet jGeboloğkı 

BAŞKAN — .10.imza var sef endim. 
.Lütfen .Komisyon,görüşünü büdksin .efendim. 
İÇTÜZÜK .GEÇİCİ .KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — -Efendim, bu »madde 15 ,nci mad
dede mi değişiklik istiyor, anlayamadım? ; 

BAŞKAN —'Hayır 15 nci maddeye temas ediyor 
ve 8 nci fıkradan sonra pgeten fıkrayı ftgüendiriyor; 
vekaletini, nasıl vereceğini tavzih .atmak için. Sondan 
ikinci fıkraya temas .ediyor.efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR - — Efendim, • önergeyle t tekÜf edilen 
husus, 8 nci .bent .sona erdikten sonra bir fıkra daha 
geliyor : «Başkan, özürlü olduğu vsya<Banişma Mec
lisi toplantı halindeyken Ankara dışında bulunduğu 
zaman, görevini yerine »getirmek tüzere.,;» diye. Eğer 
teklif «..görevlerini yerine getirmek büzere.,/» we, rbu-
na Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yanitcemi sigası icullanilsm... 
İÇTÜZÜK <QEÇtol »©MAYONU 'SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — ^vet efendim.'Yani bu ise-katılı
yoruz «fendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Öyledir «fondam, 
*görevlermi»dir. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Tamam efenüim, VkatihyoTuz bu 
önergeye biz., 

BAŞKAN — Bir kelimenin rgrametee daha riögru 
olan ışd&i -mahiyitinÜe ?didu$u rçm, -müsaadenizle bu 
takriri yük«ek -reyinize arz ediyoram. "Yani meöfide 
müfrea^sigası ferine... 

LÜ/BFEILL^H TfîStYALT — (Bekamı *var Efen
dim. 
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BAŞKAN — Bir önerge daha var; ama başka bir | 
husustur. Bu mevzuu bitirmiş olmak için Sayın Ko
misyonun mütalaasını da dinledik ve mütalaa terviç 
eder mahiyette oldu. Onun için bu tadil teklifini... I 
(Tekrar okuyun sesleri) 

Bir daha okutalım. 
(Lütfullah Tosyalı ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Teklif iki maddeyi ilzam ediyor. Bi

rine Sayın Komisyon cevap verdi: fakat en yaşlı 
üye hakkında bir mütalaa var mı efendim Komis
yonca? 

İÇTÜZÜK GEÇlCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR —• Hayır, katılmıyoruz efendim. Yal
nız «Görevlerine» katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Yani müfred sigasının cemi olarak 
ifadesine katılıyorlar. O halde bu iki noktayı ayrı ayrı 
yüksek reyinize arz edeyim efendim. 

Evvela birinci teklif, müfred sigası yerine cemi si-
gası kullanılarak «Görevleri» şeklindedir. Bunu ka
bul buvuranlar... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle ka
bul edilmiştir. 

İkinci teklif, ki Komisyon iştirak etmiyor. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bu konuda bir açık
lama yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Lütfen kısa ol
masını rica ediyorum. I 

LÜTFULLAH TOSYALI — Maddede Başkanın 
özürlü olduğu zaman yerine yazıyla birini vekalet et- I 
mesi öngörülmüş. I 

Başkanın özürü yazı ile bir vekalet vermeye mü- I 
sait olmadığı takdirde ne İşlem yapılacağı belli de- I 
ğil. Bu takdirde bu fıkranın eklenmesini; bu hükmün 
eklenmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani, teklifiniz efendim şey mi?.. 
Yazılı yapmak imkânı olmadığı takdirde. I 

LÜTFULLAH TOSYALI — Olmadığı takdirde... 
BAŞKAN — Olmadığı takdirde şifahi de mi ya

pamıyorsunuz?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Şifahi veya kendili

ğinden. I 
BAŞKAN — Efendim, bundan sonra gelecek olan I 

maddede bu hususta bir sarahat bulunduğu için te- I 
şekkür ederim ikazınıza. I 

Arkadaşlarımızın takririndeki ikinci bölümü dik- I 
İcate alan arkadaşlar lütfen işaret etsinler... Dikkate 1 
alınmasını kabul buyurmayanlar... Bu, ikinci teklif 
kabul buyurulmamıştır. Birinci teklif dikkate alın- I 
mak üzere Komisyona tevdi edilecektir. I 
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İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ
ZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım bir hususu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim: 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ

ZIM ÖZTÜRK — Komisyonun kapsadığı böylesi
ne; redaksiyonu kapsayan hususların artık dikkate 
alınma keyfiyeti yoktur. Maddeyi ikinci şekliyle oyla
ma kanımca mümkündür. 

BAŞKAN — Elbette bu Komisyona nasıl olsa 
gidecek, sadece... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ
ZIM ÖZTÜRK — Hayır efendim gelmeyecek, kesin 
surette madde kabul edildi. 

BAŞKAN — Evet; ama redaksiyon bakımından 
usul ananemiz tadil teklifleri ka'bul edildiği takdirde 
Komisyona gider ananemiz. Ama, bunda ayrı bir mü
lahazanız varsa onu da reye arz ederim. Yani, ben
denizin bildiği kadarıyla gelenek budur, Komisyon 
redaksiyon vesair... Belki de toplanır; bir mukabil mü
talaa alır Genel Kurul. Böyle vakalar da olmuştur. 
Onun için müsaade buyurursanız bu hususta gele
neği bozmayalım. Benim anladığım budur. 

MUZAFFER ENDER — Aynı maddeyle ilgili 
konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUZAFFER ENDER — Danışma Meclisi Baş

kanına görev yükleyen başka bir içtüzük var mı?.. 
BAŞKAN — Anlayamadım efendim? 
MUZAFFER ENDER — Danışma Meclisi Baş

kanına görev yükleyen başka bir içtüzük var mıdır?.. 

BAŞKAN — Başka bir içtüzük olduğunu zannet
miyorum. işte, İçtüzük hazırlanıyor ve bu elbette... 

MUZAFFER ENDER — 8 nci bent şöyle buyur
muştur efendim : «Kendisine, Anayasa, Kanunlar ve 
İçtüzükler gereğince verilen görevleri yerine getir
mek» diyor. 

BAŞKAN — Yani, kastedilen şey, şu kabul bu
yurmak üzere olduğunuz... 

MUZAFFER ENDER — İçtüzük müdür efen
dim acaba? 

BAŞKAN — Başka bir şey; hata benim gelmi
yor, Bununla beraber Komisyonun bir mütalaası var
sa lütfen; sıff tavzih sadedinde. 

MUZAFFER ENDER — Herhalde yalnız bu iç
tüzükle verilen görevlerse İçtüzük... 

BAŞKAN — Başka bir mevzuat bulunduğunu 
sanmıyorum. 
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İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Kurucu Meclis, yüksek malum
ları olduğu üzere iki kanat halinde çalışıyor. Bir de 
Mili Güvenlik Konseyi var ve onun kendi çalışmala
rına ait bir de yaptığı bir İçtüzük var. Bu İçtüzükte Da
nışma Meclisi Başkanı ile ilgili şu anda bir hüküm 
yok. 

BAŞKAN — Tabii. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Fakat bu İçtüzüğün yapılış tarifi 
Danışma Meclisinin teşekkülünden, çalışmaya başla
masından evvel yapılmıştır. Onun için, kuvvetle muh
temeldir ki, Konsey bu İçtüzükte değişiklik yaparak 
zatı devletlerine herhangi bir vazife verebilir. Bu iti
barla, ileride doğacak bir boşluğu doldurmak üzere
dir ki, bu madde böyle konmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Zannediyorum 
ki, bir vuzuh hâsıl olmuştur. Niçin cem sigası kulla
nıldığı vuzuhu hâsıl olmuştur., 

Bir takrir daha gelmiştir, onu da arz ediyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Madde 15'döki «Başkanın Görevleri» arasında aşa

ğıdaki metnin 9 ncu bent olarak alınması için gere
ğini arz ederiz. 

Madde 15 : 9. — Danışma Meclisi üyelerinin ça
lışmalarının verimli olması yönünde her türlü ön
lemi alır. Bunun için gerekli olacak idari kadroların 
Meclis üyelerine ve komisyonlarına en yararlı olacak 
biçimde teşkilatlandırılmasını, görevlendirilmesini ve 
çalıştırılmasını sağlar. 

Ahmet Samsunlu Eşref Akıncı 
Ethem Ayan ihsan Göksel 

Muzaffer Sağışman Şener Akyol 
Adnan Ersöz Hilmi Sabuncu 

İbrahim Barangil Atalay Peköz 
Ender Ciner 

BAŞKAN — Efendim Komisyon olarak mütalaa
nızı rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Katılmıyoruz efendim, 

Fikir olarak, hüküm olarak, esas olarak elbette 
zaten bunlar İçtüzükte zikredilmese bile Sayın Baş
kanlığın tabii görevleridir. Başkanlık Divanı ile ka
rar vermek. Ama bugüne kadar herhangi bir içtüzük
te böyle bir maddeye rastlamadık. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Teklif sahibi olarak 

gerekçelerini izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen; kısa olmasını rica ederim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Arkadaştan sonra efendim. 
AYHAN FIRAT — Yerimden izah etmek isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Arkadaş bitirsin, daha evvel söz 

verdim efendim. 
AYHAN FIRAT — Madde oylandı Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Hayır, oylanmadı bu madde efen

dim, henüz oylanmadı. Bu maddeyi bilahara oylaya
cağım efendim. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Ben bu teklifi getirirken, özellikle Ankara'da ya
şamayan, Ankara'dan uzak bir kentten gelen bir tem
silci olarak getirdim; arkadaşlarım da imzalarıyla des
tek oddular. 

Benim şahsen Ankara'da dayanacağım herhangi 
bir.kadro, herhangi bir çalışma ekibim ve kendile
rinden yardım isteyeceğim hiçbir kimse yoktur. Be
nim gibi buraya seçilerek gelmiş arkadaşların bura
daki görevleri, yalnız önümüze getirilen çalışmalar 
hakkında oy vermek değil, gereğinde memleketimiz 
için, vatanımız için faydalı olarak çalışmaları yap
maktır. Ben şahsen bir aydan beri burada kendimi 
daha rahat hissedemedim. Belki aramızda bazı arka
daşlar belirli şekilde geçmiş zamanda bu Yüce Mec
liste çalıştılar ve çevreyi ve buradaki işlerin nasıl yü
rütüldüğünü biliyorlar. Ben şahsen bir üniversitenin 
Dekan Yardımcısı olarak emrimde 150 arkadaşla bir
likte çalışıyordum. Burada tek başına çalışmak duru
mundayım. Ne kadar verimli olur; sizin takdirinize 
bırakıyorum, bir. 

IBaşkknlığın görevleri hazırlanırken 'Millet Mecli
si İçtüzüğü dikkate alınmıştır, Millet Meclisi İçttMiğü 
'dlîkkate alınarak hazırlanmıştır. Millet Meclîsinin par
tileri vardır, partilerin grupları vardır, partilerin ça
lışma ekipleri vardır, genel mıericezleri vardır, her tür
lü kuvveti ve desteği getiren ekipleri vardır. Bu on 
m'addeden yalnız iki tanesi dikkate alınmamış, diğer
leri aynen yazılmıştır. Eğer Yüce Kurul bugünkü Mec
lisi geçmişin Meclisiyle mukayese ederek bizim tek
liflimizi reddederse, bir diyeceğim yoktur. Yalnız, ben 
şahsen burada verimli çalışabileceğime şu anda inan
mıyorum. Çünkü, insanlar birtakım halinde çalışır, 
ekip halinde çalışır. 'Ben bir fotokopiyi nereye yap
tırtacağım daha bilemiyorum. Bölki yanılabilirim. îz-
nnir'den geldim, Çorum TemısilcMyıitm. 
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Burada dikkate alınmayan İki ıtane fnadde var- ! 
dır : Bir, Müİet MeclM İçtüzüğünde Danışma Kuru- | 
luna Başkanlık e1m.*k, 'hür de Millet Meclisini ve- çalış- i 
malarını tanıtıcı tedbirler almak Ve yayın yapmak. De- ; 

mek ki, 'bizim Başkanlık Divanımız ;ajrnı geçmişteki 
Meçisin görevlerini yütüfceoek. P̂elidi, bizİkimden des- 1 
tek alacağız?.. Ben Sayın Sözcünün gördüğü kadar 
Ikoouyu tabii öferalk göremiyorum ve uzun Vadede ? 
Verimli olabileceğime de inanmıyorum. Benim çalışa
bilmem için teîndte her -defa Başkana gidiip, 
'Başkanı bulamazsan 'Başkan Yardımcılarına gidip des
tek isteyeceğim bir grup değil, bir foitokbpi yaptıra
cak, bir sayfayı daktilo ettirecek bir yeri bulmak du
rumundayım. Bazı şeyler, eski Meclislerde hep "bunu 
duyuyoruz, teamüldür, tabii olarak kabul edilir. Ben 
eski Meclislerde çalışmadım arkadaşlar. (Buraya çalış
mak, enerjimi tüketmek üzere geldim. Bu enerjiyi de 
tüketmek 'için deslteğe, kuvvete, organizasyona ihtliya-
cım var. Bu yönde bir madde konulmadığı takdirde 
ben hangi maddeye dayanarak Başkana gidebilece- ,| 
ğîmıi veya Kâtip arkadaşlara veya İdareci arkadaşlara ' 
giddbileceğimi bilemiyorum; konuyu 'takdirinize 'bıra
kıyorum, hatta 'benim göremediğim noktalar varsa I 
genişletmeniz için de sizlerin katkılarınızı rica ediyor | 
rum, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

tBAŞKAN — Teşekkür ederim; 
«Efendim, bu noktada son olarak Komisyonun bir 

tavzıîh geitirmesini-rica ed'etrim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sadece bir küçük açılklama yapa
cağım. Bu maddeyi Millet Meclisi İçtüzüğünden al̂  
mlşlar gibi bir beyanda bulundu arkadaşımız. Daya
nağımız o olmamıştır sadece. Geçici kararın 10 ricu 

rmaddesine de dayandık; arz ederim ve ilk. görüşü
müzde del btocdegışıill^ 

'BAŞKAN — Yani takririn kaale alınmasına mfey-
yal değilsiniz? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SOZCÜ|SÜ 
İSMAİL ARAR — Takdir Yüksek Heyetindir. 

MSSMEfT AiYDAR — Sayın -Başkan, maddirbir 
hataya düşülmemesi için bir açıklama yapmak istlyo-
<ıum i müsaade :ederseniz? 

'BAŞKAN — YLtöfifen buraya 'teşrif edin elendim. 
^MEHMET AYJMR — ^ y m 'Başkan, değerli 

üyeler; 

15 nci maidde Bajkanm görevierini beliktir ve dü
zenlerken 16 nçı maddede -Başkana ^ -ölari ibir :g(ö-
rev BaışkanvekilIerinİn görevleri araaıaa. atomrştır, bu 
bit maddi 'hatadır, Sarym Kom&yontın 'önerge verme 
injkânım olmadığı -için düzeltilmesini rica -ediyomm. 

i 'Saygılarımla. < 

BAŞKAN — 16 nci maddede hangi fıkrayı tek
lif buyurursunuz?... 

MEHMET AYDAR — Tekrar edeyim öfendim. 
16 nci maddenin ikinci fıkrası; maddi bir hata olarak 
ıglözlükmektediır, Başkanın görevidir. 15 nci maddeye 
eklenmesi gereken 16 nci maddenin son fıkrası. («15 
nci madde görüşülüyor» sesleri.) 

Arz ederime 

(BAŞKAN — Etendim mütalaanızı .lütfedil, 

(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim evvela evvelce alınmış 
olan prensip kararlarına aykırı hardketlere müsamaha
nız devam ediyor.. 

Sanıyorum on imzalı önerge yok; ama bu 'teklifte 
Komisyonun, mütlalaa'smı: alıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Yâlnız efendim bunları bir usul şeyi 
olarak. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞK AN ^Katılmıyorsunuz, evet o9!du. 
A. AiVNÎ ŞAHİN — Ne 'buyurtlukiarmı lüfifen 

tekrarlar mısınız?.., 

ıBAŞKAN —.Hangisini efendim?... 
A. AVNİ ŞAHİN — İsmail Beyin ne buyurdukla

rını lütfen tekrarlar mısınız; duyamadık?... 

BAŞKAN — Efendim kaülmadılRlarmı hiMrdiler. 
Komisyon olarak bu tadili berinrâemiyoflaT «»rendim. 

Şimdi efendim evvela vuzuh hâsıl etmek için ve 
usul gereğince önerge okunmuş til&n toddlıtökllfinin; 
yani yeni önergemin kaale alınıp, 'alrnmamasmryük»ek 
reyinize arz 'edeceğim. "Dikkate atamasını 'kabul bu
yuranlar?... Ateınültaiaada-ölanarkadaşiar lütfen işa
ret buyursunlar ... EfendimönergenintüMcate aünma-
sı büyük çoğunluk ile foabul edilmiştir. Krantisyora:bu 
ş̂ekilde liîetâlecefctrr. 

Efendim, -mesainiz huğun inşallah meşktir oldu, 
aldığımız Hbir karar gereğince mesaimizin rsaat 19.00'a 
kadar devamını 'teaısip'tnıyAiımuşsuinuz. Afesioe-bir tek-
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lif ve mültaflaa yoksa buıgün için Birleşimi kapamak 
temayülıündeytim, eğer aı'kadaışlarımın devam müta
laası varsa onu da tabii yüksek reyinize arz edece
ğim. Efendim alksine bir mütalaa olmadığına göre al

dığınız prensip kararına göre Birleşeni burada ka
patıyorum, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere. 

Teşekkür ederim, 
Kaparıma Saati : 19.12 

>>•-« 
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Danışma 'Meclisi 
GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 

16 Kasım 1981 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — Sunuşlar. 
2. — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtüzük 

Geçici Komisyonu Raporu. (Danışma Medlisi : 2/2) 
(Sıra Sayısı : 1; Dağıtma Tarihi : 12.11,1981) 



Toplantı yıh : 1 

DANIŞMA MECLİSİ. S. Sayısı : 1 

Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtüzük Geçici Komisyonu 
Raporu. (Danışma Meclisi : 2 /2 ) 

içtüzük Geçici Komisyonu Raporu 

Danışma Medisi 
İçtüzük Geçici Komisyonu 

Esas No. : 2/2 İl Kasım 1981 
Karar No. : 2 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Kurucu Meclis hakkındaki 29 Haziran 1981 günlü ve 2485 sayılı Kanun, Parlamento geleneklerine uy
gun olarak, Danışma Meclisinin İçtüzüğünü kendisinin yapacağı hükmünü getirmiştir. 

Kurucu Meclisin görevleri; Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, başta Ana
yasa olmak üzere Anayasanın Halk Oyuna sunuluş Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanununu ha
zırlamak ye Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçimlerle Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle 
yasama fonksiyonunu yerine getirmektir. 

25 Eylül 1980 günlü ve 1 sayılı kararla yürürlüğe konulup 25 Şubat 1981 günlü ve 10 sayılı kararla da 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri içtüzüğü ise, her türlü 
denetim, görev ve yetkisinin Kurucu Meclisin bir kanadını oluşturan Milli Güvenlik Konseyine ait oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

öte yandan, Anayasa Düzeni Hakkındaki 27 Ekim Î980 Günlü ve 2324 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile değişikliklerinin, söz konusu ka
nunda belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, yeni bir Anayasa kabul edilip yürürlüğe girinceye kadar yürür
lükte olduğunu hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Buraya kadar belirttiğimiz hukuki durum, Danışma Meclisi içtüzüğünün hazırlanmasında temel görüş 
olarak ele alınmıştır. 

Türkiye'de Parlamento hayatının yüz yılı aşkın bir tarihi, dolayısıyla çeşitli dönemlerde uygulanmış bir
çok içtüzük vardır. Komisyonumuz, bu içtüzükleri süratle gözden geçirmiş ve bunların içinden 27 Aralık 
1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü ile 5 Mart 1973 tarihli Millet Meclisi içtüzüğünün birçok mad
delerinin Danışma Meclisinde de uygulanabileceği görüşünde birleşmiştir. Ancak pek tabiidir ki, birçok de
neyimlerden geçerek olgunlaşmış olan bu maddeler aynen alınmamış ve fakat bugünkü fiili ve hukuki duruma 
ve Danışma Meclisinin yapısına, yetki ve görevlerine uygun duruma getirilerek, Meclis çalışmalarında ih
tiyaç duyulacak ve ortaya çıkabilecek sorunlara cevap teşkil edebilecek ve başka hiçbir kaynağa başvurma
dan uygulanabilecek bir metin ortaya konulmuştur. 

Maddeler, her madde için ayrı bir gerekçe yazılmasını gerektirmeyecek kadar açıktır. Esasen, Komis
yonumuzda tam 'tutanak tutulmuş ve bunlar şimdiden açık ve düzgün metin halinde incelemeye hazır duru
ma getirilmiştir. 

Komisyon ve Genel Kurul çalişmalarında ortaya çıkabilecek bütün sorunlar ve uyulması gerekli kural
lar, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde yazılmıştır. 
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Yukarıda açıklandığı üzere, Kurucu Meclis hakkındaki 29 Haziran 1981 günlü ve 2485 sayılı Kanunun 
21/1 nci maddesi ve Danışma Meclisinin içtüzüğü hazırlanıncaya kadar uygulanacak çalışma esaslarına iliş
kin 22 Ekim 1981 günlü ve 60 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararının 14, 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince 
hazırlamış bulunduğumuz Danışma Meclisi içtüzük Teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Necip BİLGE İsmail ARAR Kâzım ÖZTÜRK 

Üye Üye Üye 
Orhan ALDIKAÇTI Fuat AZGUR Halil GELENDOST 

Üye Üye Üye 
Abbas GÖKÇE Feyyaz GÖLCÜKLÜ Mehmet HAZER 

Üye Üye 
S. Sırrı KIRCALJ Muammer YAZAR 

Danışıma Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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F İ H R İ S T 

DANIŞMA MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ 

TEKLİFİ 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER VE (TARİFLER 

Madde 

1 Çalışma ilkeleri 
2 Görev süresi, yasama yılı, birleşim ve oturum 
3 Üye tamsayısı 
4 İlk toplantı ve and içme 
5 Yasama yılının başlaması 
6 Tatil 

•7 Ara verme 
8 Olağanüstü toplantı çağrıları 

İKİNCİ KISIM 

DANIŞMA MECLİSİNİN KURULUŞU 

Birinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

9 Geçici Başkanlık Divanı 
10 Başkanlık Divanının kuruluşu 
11 'Başkanın seçimi ve görev süresi 
12 Divan üyelerinin seçimi ve görev süresi 
13 Başkanlık Divanında boşalma 
14 Başkanlık Divanının görevleri 
15 'Başkanın görevleri 
16 Başkanvekillerinin görevleri 
17 Kâtip üyelerin görevleri 
18 İdareci üyelerin görevleri 

İkinci Bölüm 

Komisyonlar 

19 Komisyonların adları, üye sayıları ve, görev süreleri 
20 Geçici ve karma komisyonlar 
21 Komisyon üyeliklerinde boşalma 
22 Esas komisyonlar 
23 Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi 
24 Tatil ve ara verme sırasında komisyonların çalışması 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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Sayfa Madde 

4 25 Komisyonların toplantıya çağrılması 
4 26 Komisyon Başkanı, toplantı ve karar yeter sayısı 
4 27 Komisyonlara devam 
5 28 Komisyonlarda söz alma 
5 29 Komisyonlarda Hükümetin ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek̂  

reterliğinin temsili ve uzman çağrılması 
5 30 Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar 
5 31 Komisyonlarda gizli oturum 
5 32 Komisyon tutanakları 
5 33 Görüş alma, görüş bildirme 
5 34 Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı 
6 35 Bekleme süresi 
6 36 inceleme süresi 
6 37 Anayasaya uygunluğun incelenmesi 
6 38 Erteleme 
6 39 Başbakanlığa, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine haber 

verme 
6 40 Bakanlıklarla yazışma 
6 41 Komisyon raporları 
7 42 Komisyonlarda yeniden görüşme 
7 43 Eski raporun benimsenmesi 
7 44 Genel Kurulda komisyonların temsili 
7 45 Komisyon toplantılarının düzeni 
7 46 Komisyonlar bülteni 

Üçüncü Bölüm 

Anayasa Komisyonu 

7 47 Anayasa Komisyonunun çalışmaı ilkeleri 

ÜÇÜNCÜ KISIM, 

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI 

8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9f 
9 
9 

10 
10 
10 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
5 7 

58 
59 
60 
61 
62 

Gündem 
Gelen Kâğıtlar listesi 
Genel Kurulda bekletilme^ süresi 
Tebrik, teşekkür ve temenniler: 
Toplantı günleri 
Birleşimin açılması ve kapanması 
Kıyafet 
Yoklama 
Geçen Tutanak hakkında konuşma 
Gündem dışı konuşma 
Söz alma, sözlü ve yazjh ktonugumlar 
Söz sırası ve söz sırasını değiştirme-
Hükümetin temsili 
Usul hakkında konuşma 
Başkanıa görüşme ve oylamalara katılamaması; 
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10 
İ0 
10 
110 
11 
11 
11 

n 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7â> 

Görülmelerde gejMİ: düsen: 
Başkanın Söz kesmesi 
Konuşma üslubu 
Gürültü ve kavga 
Açıklama hakkı 
Gizli oturumlar 
Gizli oturum tutanakları; 
Görülmelerin tamamknması 

DttfttttUKCİJ KİSİM, 

KANUNLARIN YAPILMfcST 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

Kanun tasarıları ve komisyonlara havale 
Kanun teklifleri 
Geri alma ve benimseme 
Raporun okunması 
Raporda ret istemi 
Tasarı veya teklifin tümü ve maddeler üzerinde konuşmalar 
Anayasaya aykırılık; önersaJari* 
Değişiklik önergeleri 
Bir maddenin önce konuşulması veya fıkraların ayrı ayrı oylanması 
Maddi hatalar 
tnceleme Kurulu 
Son konuşmalar 
Metnin veya maddenin 'geri istenmesi 

İkinci Bölüm 

Bütçe 

14 84 Bütçenin görüşülmesi 
14 85 Bütçe görüşmeleri programı 

Üçüncü Bölüm 

Özel Hükümler? 

14 86 ölü'm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları 
14 87 Anayasanın değiştirilmesi ve maddelerin kabulü 

Damama* Mecüal (& Seqw. : 1), 
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BEŞÎNCÎ KISIM 

ÜYELERE AİT H Ü K Ü M L E R 

Birinci Bölüm 

Yasama Dokunulmazlığı 

Sayfa Madde 

[15 88 Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüleceği ko
misyon 

[15 89 Hazırlık komisyonu ve görüşmeleri 
15 90 Savunma hakkı 
il 5 91 Karma Komisyon raporu 

İkinci Bölüm 

Üyeliğin Düşmesi 

İ15 92 Mahkûmiyet, kısıtlanma hali ve çekilme 
15 93 Üyelik ile bağdaşmayan görev kabul etme 
16 94 Üyelerin devamsızlığı 

Üçüncü Bölüm 

Devamsızlık ve İzin 

1(> 95 Devalrısızlık v e izin 
16 96 Devamsız l ık cetveli 
16 97 İki ay izin alanların aylık ve ödenekleri 

Dördüncü Bölüm 

Disiplin Cezalan 

16 98 Disipl in cezalar ının nevileri 
17 99 Uyarma 
17 100 Uyarma cezasının verilmesi 
17 101 Söz söylemekten yasaklama 
17 102 Kınama 
17 103 Meclisten geçici çikarma 
17 104 Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları 
18 105 Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme 

Beşinci Bölüm 

Üyelerin Sosyal Hakları 

18 106 Sosyal haklar 
18 107 Üyelerin tedavisi 

Danışma Meclisi (S- Sayısı : 1) 
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ALTINCI KISIM 

OYLAMALAR VE SEÇİMLER 

Bîrine! Bölüm 

Oylamalar 

Sayfa Madde 

18 
19 
19 
X9 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Oylama şekilleri 
işaretle oylamanın yapılacağı faaller 
İşaretle oylamada usul 
Açik oylamanın zorunlu olduğu haller 
Açık oylama istemi 
Açık oylamanın sonuçlanması 
Birden fazla açık oylamanın birarada yapılması 
Karar yeter sayısı 
Gizli oylama 
Gizli oylama usulü 
Oylamanın anlamının belirtilmesi 

İkinci Bölüm 

Seçimler 

20 119 Seçimlerin genel esasları ve usulü 

YEDİNCİ KISIM 

TUTANAKLAR 
21! 120 Tutanak türleri, tutulması ve tutanakta düzeltme 

SEKİZİNCİ KISIM 

DANIŞMA MECLÎSİNİN ÎÇHİZMETLERÎ 

Birinci Bölüm 

İdari İşler 

21] 121 Danışma Meclisi Teşkilatı 
21] 122 Içhizmetlere ilişkin düzenlemeler 
22 123 Danışma Meclisinin heyetle temsili 
22 124 TBMM Kitaplığından faydalanma 

İkinci Bölüm 

Kolluk İşleri 

22 125 Kolluk tedbirleri 
22 126 Silah taşıma yasağı 
22 127 Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaretçiler 
22 128 Basın 

Danışma 'Meclisi (S.. Sayısı : 1) 
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Sayfa Madde 

22 129 Dinleyiciler 
22 130 Damşma Meclisine .ayrılan yerlerde suç işleme 

Üçüncü «ölüm 

Üyelikle İlgili Belgeler ve İşaretler 

23 131 özgeçmiş belgesi 
23 132 Tanıtıcı belgeler 

Dördüncü Bölüm 

Mali İşler 

23 133 Danışma Meclisi Bütçesinin hazırlanması 
23, 134 Harcamaların denetimi 
23 135 Harcamaların vize edilmesi 
24 136 Eşya ve demirbaşların denetlenmesi 
24 137 Kesinhesap 

DOKUZUNCU KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

24 138 Sürelerin tatil sırasında işlememesi 
24 139 İçtüzüğün değiştirilmesi 
24 140 Danışma Meclisi karariarınm yayımlanması ve yürürlüğe girmesi 
24 141 Dilek ve şikâyetler hakkında yapılacak işlem 
24 142 Danışma Meclisinin hukıakti varlığının sona ermesi halinde tasarı ve 

tekliflerin durumu 
2A 143 Alınmış olan kararların geçerliliği 
25 144 Kenar başlıkları 

Geçici ( 

Madde 

25 145 Yürürlük tarihi 
25 146 Yürütme 

Dtngraa Meclisi ($.- Sayım : 1) 



Çalışma ilkeleri, 

Görev süresi, yasama 
yılı, birleşim ve oturum. 

Üye tamsayısı. 

îlk toplantı ve andiçme. 

Yasama yılının baş
laması. 

Tatil. 

Araverme. 

Olağanüstü toplantı 
çağrıları. 
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BİRİNCİ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER VE TARİFLER 

MADDE 1. — Danışma Meclisi çalışmalarını 29 Haziran 1981 günlü ve 2485 sa
yılı Kanun ile Anayasa, ilgili kanunlar ve bu İçtüzük hükümlerine göre yürütür. 

MADDE 2. — Danışma Medıisimih görevi, Milli Güvenlide Konseyince karariaş-
tırıılacalk tarihte yapılacak genel seçimlerle Türküye Büyülk Müet MeoM kurulup fii
len göreve başlayıncaya kadar sürer. 

Yasama Yılı, 15 Eylülde başlayıp, 14 Eylülde sona eren süredir. 
Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. 

MADDE 3. — Üye tamsayısı yüzaıltauştır. Danışımla Meclisli ÜyelMerinıde boşalma 
olması üye tamsayısını değiştirmez. 

MADDE 4w — Danışma Meclisi) Genel KunJu (23 Ekümı .1981 tarihlinde saat 
lOflO'dia toplanır. 

Bu bMeşlimıde üyeler andiçer. 
Andiçme töreninde bulunmayan üyeler katıDdıikian ilik blMeşİmiinı başında amdliçerler. 

Andiçme, her üyenlin, 2485 sayılı Kamumun 19 ncu maddeslindekıi metni kürsüden 
yülksek sesite okuması suretiyle olur. 

Boşalan üyeliklere seçlitenl'er, kaltıddılklairı ilk birlleşiirniib başında andiçerler. 
Andiçme üyelerin, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre olur. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi Eylül ayının 15 nci günü çağırışız tloplamır. 

MADDE 6. — Tatil, Danışma Meclisinin çalışmalarını belli ibir süre ertelemesidir. 
Bir yasama yılında kırkbeş günden fazla tatil yapılamaz. 

MADDE 7. — Araverme, Danışma Meclisinin on günü geçmemek üzere çalışma
larını ertelemesidir. 

MADDE 8. — Tatil veya araverme sırasında, ıDevlet IBaşkanı, Danışma Meclisi 
Başkanı kendiliğinden veya 30 üyenin tistemi üzerine Danışma Meclisini olağanüstü 
toplantıya çağırabilir., 

Bu çağrıda, olağanüstü toplantı (gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun 
belirtilmiş olması şarttır, 

Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca, 'Başkan, ilik lönce çağrı yazısını okutur ve 
bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. 

Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde Danışma Meclisince yapılması »ge
rekli işlemler tamamlanınca, Meclis, çalışmalarına devama karar verebilir. 

Danışma MeoM (S. Sayısı : 1) 
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Geçici Başkanlık 
Divanı 

Başkanlık Divanının 
kuruluşu. 

Başkanın seçimi ve 
görev süresi. 

Divan üyelerinin seçimi 
ve görev süresi. 

Başkanlık Divanında 
boşalma. 

Başkanlık 
görevleri. 

divanının 

Başkanın görevleri. 

ÎKtNCt KISIM 

DANIŞMA MECLÎSİNİN KURULUŞU 

Birinci BöKim 

Başkanlık Divanı 

MADDE 9. — Danışma Meclisi Başkanı seçilinceye kadar hazır bulunan en ya^lı 
üye Başkanlık, en genç ilki üye 'de kâtiplik görevini yapar. 

MADDE 10. — Başkanlık Divanı, "bir Başkan; İki Başkanvekili; Dört Kâtip Üye; 
iki İdareci Üyeden kurulur., 

MADDE II . — Danışıma Meclisli Başkanı toir yalsamia yıllı için gizli oyla seçilir. 
tik oylamada üye tamsayısının yandan bir fazlasının oyunu alan aday -Başkan seçil

miş olur. 
ilik oylamada sonuç alınamadığı takdimde, ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada 

da, seçilebilmek için 'salt çoğunluk aranır. 
İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, 'bu oylamada en çok oy almış olan 

iki aday arasında yapılacak üçüncü oylamada en fazla oy aılan aday Başkan seçilmiş 
olur. 

MADDE 12. — Başkanvekffieri, Kâtip Üyeler ve İdareci Üyeler bir yıl için ve on-
birinci maddede gösterilen usule göre seçilirler. 

MADDE 13. — Başkanlıkta boşalma halin'de, yeni Başkan' seçilinceye kadar, en 
yaşlı Başkan'veki'li, Geçici Başkanlık görevini yerine getirir. 

Başkanlık Divanının 'diğer üyeliklerinde boşailrna halinde, noksan üyelik tamamla
nıncaya kadar Divanin 'görev ve yetkileri devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamarida tamamlanır.: 

MADDE 14. — Başkanlık Divanı, Kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri 
yerine getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli 'bir yanlışlık olduğu iddia edi
lirse, Başkan, usul görüşmesi açabilir, gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar., Yan
lışlık birleşimden sonra anılaşılırsa Danışma Meclisi Başkanı, Divanı toplayaraik takip 
edilecek yolu kararlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse, 
Divanın görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başlarına üzerlerine aldıkları işlerden do
layı yapılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikâyette bulunulan üye
nin dışındaki bütün üyelerin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan Divan 
toplanamaz ve karar alamaz. 

MADDE 15. — Başkanın görevleri şunlardır : 
L Danışma Meclisini temsil etmek; 
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; 

Danışnıa Meclisi (S, Sayısı :• 1) 
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Başkanvekillerinin 
görevleri. 

Kâtip üyelerin görev
leri, 

İdareci üyelerin gö
revleri. 

3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek; 
4. Başkanlık Divanına Başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak; 
5. Danışma Meclisi Komisyonlarını denetlemek; 
6. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 
7. Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini Milli Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreteri ile koordinasyon sfğlayarak yürütmek ve denetlemek; 
8. Kendisine, Anayasa, Kanunlar ve İçtüzükler gereğince verilen görevleri yerine 

getirmek. 
Başkan, özürlü olduğu veya Danışma Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında 

bulunduğu zaman, görevini yerine getirmek üzere, Başkanvekillerinden birisini yazı ile 
kendisine vekil olarak tayin eder. 

Başkan, Danışma Meclisi Başkanlığına ayrılan resmi konutta oturur. 

MADDE 16. — Başfcanıvekiieriındn görevi, Başkamın yenimle Genel1 Kurul görüşme
lerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin dü
zenlemesini gözetmektir. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar 
verir. 

MADDE 17. — Kâtip Üyelerin görevleri sonlandır : 
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek, 
2. Tutamak özetlerini yazmak, 
3ı. Genel Kurulda evrak okumak, 
4. Yoklama yapmak, 
5. Oyları saymak, 
6. Seçimlerin düzen (içinde geçmesini denetlemek, 
7. ıSöz sırasını kaydetmek, 

MADDE 18. — İdareci Üyelerin görevleri şunlardır : 
L Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk isterini Danışma Medlisi Baş

kanının taflıimatına uygun olarak yürütmekte, Başkana yardımcı olmak; 
2. özel törenleri idare etmek; 
3u Danışma Meclisli bütçesine ilişkin teklif [erimli Başkana sunmak. 
İdareci Üyeler; sükûn ve (düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serlbesitfiğiniiin 

sağlanması ve gereken hallerde kolluk kuvvetlıerlimin kufllanılımasiinıda Başkanlığın yü
rütme aracıdır. Görev ve yetkilerini ortak (Sorumluluk içinde kuianıırlar. Tatili ve ara 
vermede Başkanca tespit edilen isıraya göre Ankara'da otururlar. 

Komisyonların adları. 
üye sayıları ve görev 
süreleri. 

İkinci Bölüm 

Komisyonlar 

MADDE 19. — Danışma Meclisinin komisyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu, 
2. Bütçe - Plan Komisyonu, 
3. Adalet Komisyonu,, 
4. Güvenlik Komisyonu (Milli Savunma ve İçişleri), 
5. Dışişleri Komisyonu, 
6. Milli Eğitim Komisyonu (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor), 
7.| (Mali ve İktisadi İşler Komisyonu (Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Güm

rük ve Tekel, Enerji ve Talbii Kaynaklar, Tarım ve Orman), 

Danışma Meclisi (S. Sayısı :• 1) 



Geçici re karma ko
misyonlar. 

Komisyon üyeliklerin
de boşalma. 

Esas komisyonlar. 

Komisyon başkanı, 
başkanvekili, sözcü ve 
kâtip secimi. 

Tatil ve araverme sı
rasında komisyonların 
çalışması. 
Komisyonların toplan
tıya çağrılması. 

Komisyon başkanı, 
toplantı ve karar yeter 
sayısı. 

Komisyonlara devam. 

8. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik), 
9. 'Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Köy işleri ve Kooperatifler, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu, 
10. Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu. 

Anayasa Komisyonu onibeş üyeden, Bütçe - Plan Komisyonu yirmi üyeden kuru
lur. Diğer komisyonların her birinin üye sayısı Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Genel Kurulca işaret oyuyla kararlaştırılır. 

Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlarda, Bütçe - Plan Komisyonu üyeleri de baş
ka komisyonlarda üye olamazlar. 

Komisyonlar, yasama yılı başında bir yıl için seçilirler ve görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder.. 

MADDE 20, — Danışma Meclisi ihtiyaca göre geçici ve karma komisyonlar da 
kuralbilir. 

MADDE 21. — Bir komisyonun üyeliklerimde boşalıma olursa yenisi seçilinceye 
kadar komisyonun görev ve yetkileri devam eder./ 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

MADDE 22. — Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona, esas 
komisyon denir. Esas komisyonun hangisi olacağı konunun özelliğine göre, işin ko
misyonlara havalesi sırasında Kanun ve içtüzük hükümleri uyarınca, Başkanlık tara
fından tesbit edilir* 

MADDE 23. — Üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, Danışma Meclisi Baş
kanı tarafından toplantıya çağrılırlar, 

Bu toplantıda komisyonlar, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtiplerini seçerler. 
Bu seçim için toplantı yeter sayısı komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 

Seçim gizli oyla yapılır. Seçilmek için en fazla oy almak yeterlidir, 
Gereken hallerde, Komisyon Başkanının önerisi üzerine belli bir konu için özel 

sözcüler veya bir özel kâtip üçüncü fıkrada belirtilen usule göre seçilir. 

MADDE 24. — Tatil ve araverme sırasında hangi komisyonların çalışacağı ko
misyonların görüşü alınarak Başkanın önerisi üzerine Genel Kurulca tesbit edilir. 

MADDE 25. — Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. 
Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır. 

Bu çağrıda hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komisyon gündemine hâkimdir. 
Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter

liğine, Başbakanlığa, ilgili Bakanlıklara, ilgili komisyonların Başkanlıklarına ve teklif
leri gündemde yer alan kanun teklifi sahibi Kurucu Meclis Üyelerinden ilk imza 
sahibine gönderilir., 

MADDE 26. — Komisyonlar, başkanlarının yönetiminde çalışır. Başkan bulun
madığı zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder. 

Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğu ile karar verir^ 

MADDE 27. — Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecburdurlar. 
Komisyonun devam cetvelleri, Danışma Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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Komisyonlarda söz 
alma. 

Komisyonlarda Hükü
metin ve Milli Güven
lik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin temsili 
ve uzman çağrılması. 

Komisyon toplantıla
rına girebilecek olan
lar. 

Komisyonlarda 
oturum. 

gizli 

Komisyon tutanakları. 

Görüş allma, görüş 
bildirme. 

MADDE 28. — Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir. Komisyon başkanı 
ve komisyondaki Hükümet temsilcisi, söz sırasına bağla değildir. Komisyonca çağrıl
mış uzmanlara, komisyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir. 

MADDE 29. — Komisyon toplantılarına Başbakan, ilgili Bakanlar ve Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri katılabilir. Başbakan, ilgili Bakanlar ve Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri gerekli görürlerse, kendi yerlerine, yüksek dereceli bir kamu 
görevlesine yazılı temsil yetkisi verebilirler. 

Komisyonlar, bilgi ve görgülerinden yararlanmak istedikleri kimseleri komisyona 
davet ederek dinleyebilirler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kurum ve kuruluş
larından yazılı görüş alabilirler. 

MADDE 30. — Komisyon çalışmaları kapalı olıanaık yapılır. 
Komisyon toplanıtnlianna, ancak 'Korucu Meclis Üyeleri, Bakanlar Kurulu Üyeleri 

ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri öle Genel Sekreterlik ve Hükümet Temsil
cileri girebilir ve söz alabilirler. Ancak kıomıiısyon üyeleri dışında kliımısıe değişiklik öner-
gesii veremez ve oy kudllanaımaz. 

Her üye, üyesi olmadığı bir koımıiısyonıun belgelerini görüp okıuyaıbliılıir. 

MADDE 31. — Bir komisyonda gizli oturum yapıfaaısunı ilgili Balkan yahut ko
misyon üyelerinin üçte biri isteyebilir. 

Gizli oturumda komisyon üyelerimden, Mili Güvenlik Konseyi üyelıeni ile M'jJM 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinden ve ©akanlardan başkası bulunamaz. 

Gizili oturum yapdımıaısı, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz vermek demısktiır. 

MADDE 32. — Komlteyon ikâtilbii görüşmelerini tutanak Özetimi düzenler ve kıomıiıs
yon başkanı ile birlikte imzalar. Bu tutanak özetine oturumda hazır bulunan komisyon 
üyeleri vaırsa yazılı itirazlarını ekleyebilirler* 

Komisyon kâtibiıniın bulunmadığı hallilerde, hazur bulunan en genç komisyon üyesi, 
geçici olaırak kâtiplik görevini yedine getirir. 

Komisyon kanar verirse, tam tutanak totıulıuır, 

MADDE 33. — Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklifli, başka 
Kr komisyonun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasamı veya teklifin o komiiş-
yo.ia havale edilmesini isteyebilir. 

Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele 
için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı veya teklifin 
o komisyonda görüşüldükten sonra iadesini isteyebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya teklif yahut her
hangi bir mesele için düşüncesini bellintmektıe yarar görürse, o tasam. veya tekliflin ken
disine havale edüımesini isteyebilir. 

Böyle haillerde ilgili her ilki komisyon aynı görüşte 'iseler, Danışma Meclisli Başkanı 
çeneğini yerine getirir ve Genel Kurula bilgi verir. 

iki komisyon arasında uyuşmazllıık çıkarsa, sorun Danışma Meclisi Başkanı tarafın
dan Genel Kurula sunulur ve görüşme yolu ile karana bağlanur. 

Komisyonların yetkisi, MADDE 34. — Komisyonlar Türkiye Büyük Millet MecMiisi binasında Danışma 
toplantı yeri ve zamanı. M e d ) M Başlkantoğınca kendilerine ayrfan salonlarda toplanırlar. 

(Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya de
ğiştirerek kabul veya reddedebilir, birbirleri ile ilgili gördüklerini birleştirerek gö
rüşebilirler. 
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Bekleme süresi. 

İnceleme süresi. 

Anayasaya uygunluğun 
incelenmesi. 

Erteleme. 

Başbakanlığa, Milli 
Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğine ha
ber verme. 
Bakanlıklarla yazışma. 

Komisyon raporları. 

'Komisyonlar 86 neı maddedeki özel durum dışında kanun teklif edemezler, kendi
lerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık: Divanının kararı 
olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar ve kanun, tasarı 
ve tdkilflerini bölerek ayrı ayrı metinler hainde Geneli Kurulla sunamazlar. 

Ancak, Kurucu Meclis hakkındaki; 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kanunun 
2 ndi maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde beli edilen hususlar saklıdır. 

MADDE 35. — Komiisyonliara havale edilen isterlin görüşülmesine, komisyonca ak
sine karar alınmadıkça, havale tarihlimden itibaren kırksekliz saat geçmedikçe başlana-
maz. Komisyona havale edilen evrak, komisyon başkanlığınca doğrudan doğruya veya 
ktomlisyon üyeleriinden beşli tarafından yazı i e istenirse, bastırılarak komisyon üyelerine 
dağıtılır- Bu takdirde, söz konusu süre dağıtım tarihinden itibaren basılar. 

Bir kanun tasarı veya iteklifiinin tümünün veya beli hükümlerini komisyonca geri 
alınması veya komisyona geri verilmesi hallerinde, yukarıdaki fıkrada yazılı süre kay
dına uyuimayabilh\ 

MADDE 36. — Tasan veya teklifler, komisyonca, havale: gününden başlayarak en 
geç otuz gün içinde sonuçlandırılıp Genel Kurula gönderilimek gerekir. 

A'fcsli takdirde sözü geçen /tasan veya teklifin doğrudan doğruya Genel Kurul gün
demine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine havale edilmiş olan blitr Ikbmu on gün 'içlinde so
nuçlandırılmak ve kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gerekir. 

MADDE 37. — Komisyonlar, kendilerine havafUe edilen tasarı veya tekliflerin Üc 
önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdürler. 

Bir komlilsyön, bir tasarı veya ıtekllifin Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde 
gerekçesini belirterek maddelerin görüşülmesine geçmeden reddeder. 

MADDE 38. — Bir Kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesi sırasında, Hükümet 
temsilcisinin bulunmaması sebebiyle, komisyon gerekli görürse, görüşme bir defa er
telenebilir. Erteleme, yazı ile Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa ttMrillerefc, gelecek 
toplantıda bir temsilcinin hazır bulundurulması istenebilir. 

MADDE "39. — Danışma Meclisi Başkanlığına verilen 'kanun teklifleri, derhal Baş
bakanlığa ve Mütllli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilir. 

MADDE 40u — Komisyonlar, bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilirler 
ve kerkilerine havale edilen işlerin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri bakanlıklar
dan isiteyeblürller. 

MADDE 41. — Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenler
ler. Rapor, başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş için seçilen sözcü tarafından 
yazılır. Raporda konu hakkında komisyonun düşünceleri ile komisyonca yapılan de
ğişikliklerin gerekçeleri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya katılan komisyon üyelerince imzalanır. 
Daha önceki toplantılara katılmış olup, tasarı veya teklifin tümünün son oylama

sında hazır Ibulunmayan komisyon üyeleri, varsa gerekçeli muhalefetlerini de yaza
rak raporu imzalayabilirler. Bu durumda olan üyelerin son toplantıya katılmadıkları 
belirtilir. 

Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon üyesi, diğer 'komisyonlarda ve 
Genel Kurulda, çekinser veya karşı oyda olduğunu rapor metninde yazı ile. belirttiği 
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hususlar dışında, sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna aykırı konuşma ya
pamaz. 

Komisyon raporları baistırüıp üyelere dağıtılır ve Genel Kurulda görüşülmesine 
başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya Ibelli kısımlarına çekinser veya muhalif kalan 
komisyon üyeleri, rapora çekinserlik veya karşı görüşlerini eklemek hakkına sahiptir
ler. Bu üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi maddesine karşı olduklarını, raporun 
imzaya açılmasından en geç yirmidört saat içinde yazmak zorundadırlar. 

Üyeler, komisyon raporuna katılmakla beraber, raporda yer almayan görüşlerini 
rapora eklemek hakkına da sahiptirler, > 

MADDE 42. — Komisyon, bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamlamadan 
önce, o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesini, hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırabilir. Komisyon, 'belli 'bir gündem maddesinin 
görüşülmesini tamamladıktan sonra, aynı konunun komisyonda yeniden görüşülmesi, 
komisyon raporu Danışma Meclisi Başkanlığına verilmeden önce, komisyon üye tam
sayısının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı istemi üzerine ıbir. defa için mümkün
dür. 

MADDE 43. — Seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha evvel verilmiş 
rapor hakkında yeni ıbir karar alacağım görev bölümü yaptıktan sonra en geç Ibir ay 
içinde Danışma Meclisi Başkanlığına 'bildirmemiş olursa, eski raporu 'benimsemiş sa
yılır. 

Genel Kurulda komis- MADDE 44. — Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o 
yonların temsili. konu için seçilmiş sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar. 

MADDE 45. — Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma 
hareketlerinde bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya 
ara verir veya toplantıyı erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere Danışma Meclisi 
Başkanına bildirir, 

Komisyonlar bülteni. MADDE 46. — Danışma Meclisi Başkanlığı yılda iki defa komisyonlar bülteni ya
yımlar. Bu bültende, komisyonlara havale edilmiş veya komisyonlarca Genel Kurul
dan geri alınmış yahut Genel Kurulca komisyonlara geri verilmiş işlerin hangi safha
da olduğu belirtilir. Bu bülten, Genel Kurul tutanağına eklenir., 

Üçüncü Bölüm 

Anayasa Komisyonu 

MADDE 47. — Danışma Meclisi ilk toplantısından itibaren en geç bir ay içinde 
yeni Anayasayı ve Anayasanın halk oyuna sunuluş kanununu hazırlamak üzere onbeş 
üyeden oluşan bir Anayasa Komisyonu seçer. Anayasa Komisyonuna seçileibilmek 
için Danışma Meclisi üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının oyunu almak şarttır. 
'Komisyonun onbeş üyesinin tamamı ilk oylamada seçilemezse boş kalan üyelikler için 
yapılacak ikinci oylamada en fazla oy alanlar sıra ile boş üyeliklere seçilmiş olurlar. 
Oylama gizli oyla yapılır. 

Anayasa Komisyonu, seçimi tarihinden başlayarak en geç yirmidört saat içinde 
toplanır ve bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir (kâtip seçerek derhal çalış
malarına başlar,. 

Anayasa Komisyonunda görev alan üyeler, bu görevleri sona ermedikçe başka ko
misyonlara seçilemezler^ 

Komisyonlarda yeniden 
görüşme. 

Eski raporun benim' 
senmesi. 

Komisyon toplantıla
rının düzeni. 

Anayasa Komisyonu
nun çalışma ilkeleri. 
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Anayasa Komisyonu, lüzumunda kuracağı alt komisyonların Çalışmalarına katıl
mak üzere, sayısı onu geçmemek şartıyla, Danışma Meclisinden üye seçilmesini iste
yebilir ve bu seçime aday gösterebilir. Gizli oyla yapılacak alt komisyon seçimlerinde 
de birinci fıkrada 'belirtilen usul uygulanır. Bu suretle seçilen üyeler, katıldıkları alt 
komisyon raporlarının Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine katılabilirler; ancak 
oy kullanamazlar. 

Anayasa Komisyonu, bir konunun aydınlatılması bakımından diğer bir komisyo
nun görüşü ve kararını almaya ihtiyaç görürse, bu hususu yazı ile sorabileceği gibi, 
görüş birliğini sağlamak amacı ile birlikte toplanmayı da teklif edebilir. 

Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fikrini rapor halinde bildirir! Birlikte top
lantı teklifi kalbul edilirse, iki komisyon Anayasa Komisyonu Başkanının başkanlığında 
toplanır. 

Anayasa Komisyonu, hazırlayacağı raporun Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
belli konular için özel sözcüler de seçebilir, 

Anayasa Komisyonu, her ayın sonunda, çalışmaların gidiş ve sonuçlarını, varsa 
çalışmalarını hızlandıracak tekliflerini Danışma Meclisi Başkanlığına 'bir raporla bil
dirir. Başkanlık bu raporları derhal bastırarak bütün üyelere dağıtır; Komisyonun 
Genel Kuruldan karar alınmasını gerektiren bir teklifi varsa öncelikle gündeme alır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI 

Gündem. MADDE 48. —: Danışma Meclisi gündemi Danışma Meclisi Başkamnca aşağıdaki 
sıraya göre düzenlenir : 

1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları^ 
2. Seçim, 
3. Oylaması yapılacak işler, 
4. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. 
Gündemdeki işlerin görüşme sırası geliş tarihlerine göre Başkanlıkça tespit edilir. 

Bu sıra, Başkanın teklifi veya beş üyenin yazılı istemi üzerine Genel Kurulca değişti
rilebilir. 

Gelen kâğıtlar listesi. MADDE 49. — Başkanlığa gelen Kanun tasan ve teklifleri ve resmi tezkereler ile 
komisyon raporları gelen kâğıtlar listesinde yayımlanır. İBunlardan Genel Kurula sevk 
edilenler bu (listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilir. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir. 

MADDE 50. — Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir 
metin aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden 
görüşülemez. 

Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki Kanun tasarı ve teklifleri ile 
komisyonılardaın gelen .diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın dik sırasına ge
çirilmesi, Hükümet veya Esas Komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan 
istenebilir. iBu takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar verir. 

MADDE 51. — Tebrik, teşekkür, takdir ve temenni gibi hususlara (dair yazılar ve 
telgraflar ilân tahtasına asılır. Bunlardan Genel Kurulun bilgisine sunulacakları Başkan 
takdir eder. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek haller ve süreleri Başkaınca takdir olu
nur. 

Genel Kurulda bekle
tilme süresi. 

Tebrik, teşekkür ve 
temenniler. 
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Toplantı günleri. 

Birleşimin açılması ve 
kapanması. 

Kıyafet. 

Yoklama. 

Gecen tutanak hak
kında konuşma. 

Gündem dışı konuşma. 

Söz alma, sözlü ve ya
zılı konuşmalar. 

Söz sırası ve söz sıra
sını değiştirme. 

MADDE 52. — Resmıi ta'tie rastlamadığı takdirde, 'Danışma 'Meclisi Genel (Kurulu 
Pazartesi,. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 14.0QPden 19.00'a kadar toplanır, 

Başkanın veya beş üyenin önerisi üzerine Genel Kurul, toplantı 'gün ve 'saatlerimi 
değiştirebileceği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir. 

MADDE 53. — Başkan oturumu saatinde açar ve gerektiğinde kapatır. Oburumun 
devamınca Başkanlık makamı ve Divan Üyelikleri boş kalamaz. 

MADDE 54. — Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah ye
lek üstüne siyah Irak giyer. Görevli Divan1 Üyeleri de, koyu renk elbise giyerler* 

Genel 'Kurul salonunda yer alan Danışma Meclisi Üyeleri, Bakanlar ve diğer kamu 
personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler. 

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

MADDE 55. — Danışma Meclisi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Baş
kan birleşimi açtıktan sonra çoğunlukta tereddüde düşerse ad okuyarak yoklama yapar. 

Görüşmeler .sırasında işaretle oylamaya geçilirken, beş üye ayağa kalkmak veya 
önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının salt çoğunluğu olmadığı anlaşılırsa, oturum 
en geç bir saat sonraya ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, bir
leşim kapatılır. 

MADDE 56. — Bir üye veya (Bakan kendisine ait olup geçen birleşim tutanağında 
yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz isterse, Başkan, beş dakikayı geçmemek 
üzere söz verir., 

MADDE 57. — Danışma Meclisi Genel Kuruluna duyurulması gerekli görülen. 
hallerde, Başkanın takdiri ile beşer dakikayı geçmemek üzere en çok üç üyeye gündem 
dışı söz verilebilir. Hükümet 'bu konuşmalara cevap verebilir. 

Hükümet, 'gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemıi yerine getirir. Hükümetin 
açıklamasından sonra, en çok iki üye onar dakikayı aşmamak üzere konuşabilir. 

MADDE 58. — Adını • önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Başkandan 
söz almayan hiç kimse konuşamaz-

Gündem gereğince görüşüleceği belli ve blinen konular dışında, Divan Üyelletli, 
söz alma istemi kaydedemezler. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. 
Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma izni verebilir. 

Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile bir Divan Üyesi
ne okutturulması mümkündür. 

Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan soru sormak isteyenler, sorula
rını yerlerinden sorarlar. 

Sorular, konuşmalar bittikten sonra sırg. ile sorulur.. 

Genel Kurul, Başkanın veya beş üyenin yazılı istemi üzerine konuşmaların süreleri
ni, onbeş dakikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir. 

MADDE 59. — Söz, 'kayıl veya istem sırasına göre verMir. Genel Kurul gerekü gö-
iürse, görüşme konusunun lehlimde, aleyhinde ve üzerinde otaak üzere sırayla söz ve
rilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce söz alanUaran adlarımı «öz alış sımasına 
okutur. 

Danışma Meclisi <S. Sayısı : 1) 
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Hükümetin temsilli. 

Usul hakkında 
konugma. 

Başkanın görüşme ve 
oylamalara katılama
ması. 

Görüşmelerde genel 
düzen. 

Başkanın söz kesmesi. 

Konuşma üslûbu. 

Gürültü ve kavga. 

Hükümet ve Esas Komisyona, söz almada öncelik ıtanımur. İlk öncelik Esas Komüs-
yonıa, ikindi öncelik Hükümete 'aittir. 

Son söz üyenindir. 
Bir üye söz sırasını düğerime verebilir .Söz sırasını 'bir bas/kasına veren üye bundan 

faydalanan üyenin sırasında konuşabilir, 

MADDE 60. — Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına görüş 
bi1 ditmek üzere Başbakan veya İlgili ibakan veya zorunlu hallerde yetklilendirilmiiş bir 
rinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler 
görüşmenin başımda hazır değillerse, o tamdaki görüşme bir defalık gelecek birleşime 
bırakılır. 

Sayıştay Başkam veya yetkilendireceği Daire Başkana veya üyesü, gerektiğinde Da
nışma Meclisinde açıklama yapabilin 

MADDE 61. — Görüşmeye yer olup olmaması, Başkamı gündeme veya Danuşma 
Nl.ecliısinıin çalışma usullerime uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma 
gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazılla sürmemek şartıylıa, lehte 
ve aleyhte en çok ikişer üyeye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama lişanatlıe yapılır. 

MADDE 62. — Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başlkanlvelkıii, asıl kıonu 
görüşülürken ve oylıamrken hiçbir surette görüşünü açuklayamaz. 

Başkan veya başkanvekilleri, görevlerinin yerine getirilmesiniin gerekttirdiğli haMer 
dışında tartışmalara kaltıilıamazlıar. Kişisel savunma hakları sakindir, 

Danışma Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Başkanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, oy kullanabilir ve oyunun 

rengini belirtmek üzere söz alabilirler. 
Görüşmelere katılmak isteyen bir Divan Üyesi Başkanlık Kürsüsünde görevi iise 

yerimi bir diğerine bırakmak zorundadır. 

MADDE 63. — Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düze
nini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. 

MADDE 64. — Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan isafından, kendü'sinii içtüzüğe 
uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir. 

Ikli defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyeni üyenin aıynu blilrleşiilmdte o konu 
üzerinde konuşmaktan yasaklanması Başkan tarafından Genel Kurula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz üşaret oyu ile. karar veriir̂  

MADDE 65. — Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan, 
derhal temiz bir •dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar eder
se kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan1 gerekli görürse, o k taeyi o bMes&mde şa
tondan çıkartabilir, 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, ge
reken düzeltmeleriiln yapılması için, o yazı ve önergeyi sahibinle genii verir, 

MADDE €6..— Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga cılklar ve bu ne
denle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya ara verileceğini 
ihltar etmek suıreltfiyle gerekl gayreti göslterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam 
ederse oturuma en çok bir saat ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü ve kavgaya son verilemiyorsa, Başkan bir
leşimi kapatuv 
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Açıklama hakkı. MADDE 67. — Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö
rüş kendislime atfolunan Hükümet, Komisyon veya üye açıklama yapabilir ve cevap 
verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için 'Başkan, aynı oturum içinde olmak üzere söz verme za
manını takdir eder., 

IBu suretle söz almak isteyen ne sebepten dolayı konuşmak istediğimi Başkana bil
dirir, Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz 
varimmeyen ktase diiremıirse Geneli Kuruil, bu konuda göriJşımesliz ve işaret oyuyla kanar 
verir< 

Gizli oturumlar. MADDE 68. — Danışıma Meclisli Genel Kurulu, Başbakanım veya bîr bakanın ve
ya on üyenin yazılı istemi üzerine gizli oturum yapabilir. 

Gizli oturum önergesi verilince, gizili oturumda bulunaMlecek şahıslar dışında her
kes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra gizli oturum önergesinin 
gerekçesi dinlenir,, Bu gerekçe Hükümet adıma Başbakanı veya bir Bakam veya önerge
deki birinci imza sahibi üye yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi üye tara
fından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir., 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmderlib tutamakları Dliıvan Üyelerince tutulur. 
Ancak, Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenograflar bu görevi yerine getirebi
lirler. 

Dinleyici olarak, Devlet Başkam ile Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ve bakanlar 
gizli oturumlarda bulunabilirler^ 

Gizi oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, gjizlli dolamımda bulunanlar ve bu
lunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı 
olarak saklanır, 

Gizli oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kalkarsa, ıBaşkan, açık oturuma ge-
çlimasimıiı teklif eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Gizli oturum tutanak- MADDE 69. — Gizli oturum tutanaktansın bideştirimeislinden sonra, gizli! bür otu-
ları* rum yapılarak eski tutanak özeti okunur, özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak ha

zır bufaıam Divan Üyeleri tarafından hemen muımflia mlühürlenir ve arşive verüikv 
Gizli oturum tutanakları ve özetleri, gizli oturum tarihinden itibaren on yıl geçtik

ten sonra yayımlanabifliîr. Bunların daha önce veya sonıra yayımlanması hususunda Ge
nel Kurul, Başkanlık Divanımın teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir. 

Görüşmelerin tamam- MADDE 70. — Görüşülen konu üzerimde söz alan yoksa, ıBaşkan Hükümetle ve 
lanması. Komisyona siöz verir. Onlar ıda söz istıemezLerısıe Başkıam, görüşmelerin tamamilandığı-

nı bildirir ve oylamaya gedilir. 

Görüşülen konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde en az ikişer üye konuşmadan 
yeterlik önergesi oya konulamaz. 

Yeterlik önemelerinin oylanmasından önce, Hükümetim ve Komisyonun görüşü 
alınır. 

Yeterlik önergesi aOıeyhimldıe söz isteyenler bulunursa üyelerden yalnız birlime söz ver 
rilir ve önergenin kalbulı veya reddi içim işaret oyuma başvurulur. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

KANUNLARIN YAPILMASI 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

Kanun tasarıları ve 
komisyonlara havale. 

Kamun teklifleri. 

Geri alma ve benim. 
seme. 

Raporun okunması. 

Reporda ret istemi. 

Tasan veya teklifin 
tümü ve maddeler 
üzerinde konuşmalar. 

MADDE 71. — Hükümetçe haizıriıanafl Ikanun Hasaruıllan (bütün bakanlarca iimızıalan-
mış olarak ve gerekçesi ile birilikte Danışma Mıecl/isi Başkanlığına sunulur. 

Gerekçede itasarının tümü ve maddeleri hakkında 'bilgiler, kaMırılmıası, değiştirilme
si veya eklenmesi lisıtenıiılienı hüfcüımılıer'in nder olduğu ve neden kaldırılması, ıdeğtfışıtiinilr 
mesi veya ddıeriımıesi gereklıi görüldüğü açıkça gösterilimde Dazmmıdır., 

Başkam, gelen taısarıılaın ilgili komisyonlara doğrudan doğruya hayale eder ve bunu 
gden kâğıtlara alldınr veya ilân tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye bir üye itiraz ötmek istense ıoturuımun başımda söz aılır. 

MADDE 72. — Kanun tıefclüf atımla yetkisi Mıili Güvtenıllik Konseyi Üydieri 'ile Da
nışma Meclisi Üyelerine aittir. 

Danışma Meclisi Üyderince yapılacak kanun tekliflerinin en 'az on üyenin liımıza-
sım taşıması gereklidir. 

Kanun teklifleri gerekçesi ile 'binlikte Başkanlığa verilir. 
Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yet

kilidirler. 
Kanun teklliflıeri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya havale edilir. 

MADDE 73. — Hükümet veya telküf sahiplileri verilen kanun tasarısı veya teklif
lerini gündeme atamadan evvel Genel Kurula bilgi verilmek ışaıntı/yla geri alabilirler. 

Şu kadar ki, bu kanun tasan veya tekliflerini diğer üyeler veya esas komisyon üızıer-
lerine alırlarsa görüşjmıeye devam olunur. 

Bu tasan ve teklifler gündeme alunmışlaırısa geri laljnmaüıan 'için Genel Kuruitun ka
rar vermesi gerekir:. 

MıiıUi Güvenilfik Konseyi Üydieri verdikleri kanun tekliflerini, yukarıdaki hükümler
le bağlı olmaksızın her zaman geri alabilirler. 

MADDE 74. — Başkan,, bir Itaısan veya teklifin görüşülmesine basılanınken Hapo-
run tamamının okunmasına gerek olup olmadığını Genel, Kurula sonar. Buna gerek gö-
rülürse rapor okunua\ 

MADDE 75. — Bür kanun tasarı veya tekliflinin lesas Ikoırrüisıyoncıa reddi istenir ve 
rapor da benimsenirse, kanun tasara veya teklifi neddedilırniış odur; ıbenlimsenmezse, ra
por komisyona geri veridir. 

MADDE 76. — Kanun «tasan veya tekliflerinin görüşülmesinde, önce tasarı veya 
teklif in tümü hakkında söz verilir. 

Anayasa değişiklikleri hariç, (kanunun tümünün 'veya maddelerinin oylanması, on 
üye tarafından açık oy istenmemişse işaretle ota*., 

ıBaşkan veya üyeler konuşmaların süre ile kısıtlanmasını teklif edebilirler. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü ve maddeleri üzerinde yapılan görüşmderde 

konuşma süresinin kısıtlanması Hükümet ve /Komisyon sözcüleri için on dakikadan az 
olamaz. 

Danışma Meclisi ((S. Sayısı •:< 1) 
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Anayasaya aykırılık 
önergeleri. 

Değişiklik önergeleri. 

Bir maddenin önce 
konuşulması veya 
fıkraların ayrı ayrı 
oylanması. 

Maddi hatalar. 

İnceleme Kurulu. 

Son konuşmalar. 

Metnin veya madde
nin geri istenmesi. 

MADDE 77. — Bir kanun tasanı veya teklifinin Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında tasarı veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya laiykırı olduğu gerekçesi ile 
reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır. 

MADDE 78. — Kanunlarda veya İçtüzükte aksine 'hüküm yoksa, kanun tasarı ve
ya 'teklifinde bir maddenin reddi, komisyona geri verilmesi, değiştirilmesi veya metne 
madde eklenmesi hakkında, üyeıler, esas komisyon veya Hükümet değişiklik 'önergeleri 
verebilir. 

Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işle» e 
konur. 

önerge sahipleri, değişiklik gerekçelerini kısaca Genel (Kurula açıklayabilirler. Bu 
açıklamadan sonra 'önergelerin dikkate alınıp alınmaması işaret oyuna sunulur., Madde, 
dikkate alınan önergelerle birlikte komisyona verilir. 'Komisyon dikkate alınan değişik
lik önergelerine uymak zorunda 'değildir. Komisyondan gelen metin, önergelerden ön
ce oylanır. Komisyonun metni Genel Kurulca kabul edilmekle işlem tamamlanmış 
olur. Komisyon metni reddedilirse, evvelce dikkate alınan önergeler yeniden işleme 
konur. Son karar Genel Kurula aittir. 

Değişiklik önergeleri yazıllı'ş biçimine ilişkin ise, yukarıdaki işleme gerek kalmaksı
zın doğrudan doğruya okutulup oylanır ve madde buna göre düzenlenir. 

MADDE 79. — Genel Kurulda bir maddenin diğerinden önce konuşulmasıına işa
ret oyuyla karar verilebilir. 

Görüşülen bir madde bir çok konu veya fıkralardan oluşur ve bunların ayrı ayrı 
oya konmaları beş üye tarafımdan yazılı olarak teklif edilirse gereği yapılır. 

MADDE 80, — Kanun tasarı veya teklifinin Danıışma Meclisince kabulünü gerek
tirecek oylamanın yapılmasından önce, metinde yazılış veya sıra bakımından bozukluk 
olduğu veya maddi hatalar bulunduğu ileri sürülür ve 'esas komisyon veya Hükümet 
bu görüşe katılırsa, metin, esas komisyona geri verilir. IBu şekilde düzeltilen maddeler 
de yeniden oylanır. 

MADDE 81. — Danışma Meclisi Başkanlığı, kanun taisarı ve tekliflerini Anayasa 
dili, kanun yazılış teknliği bakımından incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan olu
şan bir İnceleme Kurulu teşkil eder. 'Bu kurul komisyonlara danışmanlık yapar. 

MADDE 82. — Tasarı veya 'teklifin (tümünün kesin olarak • oylanmasından 'önce 
üyeler, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden 'belirtmek isterlerse Başkan Mıite ve 
aleyhte ib'irer üyeye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. 

MADDE 83. — Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli 
bir veya birkaç maddesinin komisyona geri verilmesini bir defaya mahsus olmak üze
re isteyebilir. Bu istem •görüsülmeksizin yerine getirilir. 

Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse tasarı veya teklif hakkımda verilen bütün 
önergeler esas komisyona verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi ge
ri istenmişse sadece o madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona ve
rilir. 
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'Bütçenin görüşülmesi. 

Bütçe görüşmeleri 
programı. 

İkinci Bölüm 

Bütçe 

MADDE 84. — Genel ve »Katana ıBütçe tasarıları ile Milli "Bütçe tahminlerini göste
rir rapor, mali yıl başından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından Danışma 
Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Bu tasarılar Ve rapor Danışma Meclisi IBütçe - 'Plan (Komisyonunda görüşülür. 
Komisyonun en cok kırk gün içinde 'hazırlayacağı rapor, Danışma Meclisi Genel 

Kurulunda en geç yirmi gün içinde karara bağlanır. 

Danışma Meclisi üyeleri, Gendi Kurulda, iBakaniıik ve Daire bütçeleri ile katma 
bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açi'klarlar; programlar ve değişiklik önergeleri, üzerinıde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oya konur. 

Danışma Meclisi üyeleri, bütçe kamunu tasarılarının Genel Kurulda 
sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar. 

görüşülmesi 

MADDE 85. — Komisyonca 'hazırlanan 'bütçe raporu, Genel Kurulda, öncelik ka
rart verilen işler dışında, kesintisiz görüşülür. 

Görüşme gün ve saatleri ile komisyon (Hükümet ve üyelerin konuşma sürelerini 
gösteren program Danışma Meclisi Başkanlık Divanınca karara bağlanarak Genel Ku
rulun onayına sunulur ve en az bütçe görüşmelerinin başlamasından yirmidört saat 
önce üyelere dağıtılır. 

Üçüncü Bölüm 

Özet Hükümler 

ölüm cezalarının ye- MADDE 86. — Ölüm cezaları hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının yeri-
k ânun6 t'asarüarıf *"* n e ge'tiriim esin e dair .Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna 

havale edilir. Adalet Komisyonu bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin 
onaylanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun metni hazırlar. Komisyonlar ve 
Genel Kurul, mahkeme kararını değiştiremezler: 

MADDE 87. — Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci. görüşmenin bitiminden kırksekiz saat geçmeden bağlana
maz. 

İkinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde verilmiş olan değişiklik önergeleri yet-
mişsekizinci maddede belirtilen esaslara göre görüşülür. Maddeler açık oya sunulur. 
Kabulü için üye tamsayısının üçte iki oy çoğunluğu gereklidir. 

Anayasanın değişti
rilmesi ve maddelerin 
kabulü. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 1) 
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BEŞtNCt KISIM 

ÜYELERE Alil HÜKÜMLER 

Yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması 
istemi ve görüşüle
ceği komisyon. 

Hazırlık Komisyonu 
ve görüşmeleri. 

Savunma hakkı. 

Karma Komisyon 
raporu. 

Birinci Bölüm 

Yasama Dokunulmazlığı 

MADDE 88. — Bir üyenin dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkındaki istemler 
Başkanlıkça Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona 
havale edilir* 

Karma Komisyonun (Başkanlık 'Divanı görevini Anayasa Komisyonu Başkanlık 
Divanı yerine getirir. 

MADDE 89. — Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık diosyalarınr incelemek 
üzere ad çeikme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil eder. 

Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak 
bir kâtip seçer. 

Bu Komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o üyeyi dinler, tanık 'dinleyemez. 
Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda verir. 
Bu rapor karma komisyonda en geç bir ayda sonuçlandıınlır. 

MADDE 9ft. — Dokunulmazlığının kaldıolmalsı istenen üye, isterse hıazıriık ko
misyonunda, kaırma komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya 'bir üyeye 
savundurur. 

Savunma için çağrıda bulunulan üye hazırlık komisyonunca üç günden az olma
mak üzere verilecek süre içinde davete uymazsa evrak üzerinde karar verilir. 

Son söz herhalde savunmanındır. 
Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir. 

MADDE 91. — Karma komisyon, hazırlık k'ornıisyonunun raporunu ve eklerini 
görüşür. 

Karma komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verir. 

Karma komisyon raporu, Genel Kurulda görüşülür. Dokunulmazlığın kal'dırılması 
kararı Genel Kurulda açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. 

İkinci Bölüm 

Üyeliğin Düşmesi 

Mahkûmiyet, kısıt
lanma hali ve çekilme. 

Üyelik ile bağdaşma
yan görev kabul etme. 

MADDE 92. — Bir üye Danışma Meclisine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin 
olarak hüküm giyer veya kısıtlanırsa üyeliği başka bir karar almaya gerek kalmadan 
düşer, 

Bir üye, üyelikten çekildiğini İBaşkanlığa yazılı olarak bildirdiği takdirde, çekilme 
yazısının Genel Kurula sunulması dile üyeliği sona erer. 

MADDE 93. — 2485 Sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 15 nci madde
sinde yazılı üyelikle bağdaşmayacağı belirtilen herhangi bir hizmeti veya görevi kabul 
ettiği bildirilen üyelerin durumu Başkanlık Divamnca incelenir. Sonuç, Başkanlık 
Divanı kararı olarak Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma komisyona 
gönderilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1) 



— 16 — 

Üyelerin devamsızlığı. 

Karma komisyon, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki usullere göre 
durumu inceleyerek bir rapor hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul, üyelik ile bağdaşmayacak bir durum olduğuna 
açık oyla ve salt çoğunlukla karar verirse, üyelik sıfatı düşer. 

Açık oylama Karma komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından 
itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz, 

MADDE 94. — Bir üye Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına izinsiz veya 
özürsüz olarak bir ay içinde toplam 5 gün katılmaz ve devamsızlığı Başkanlık Diva
nınca tespit edilirse durum Anayasa ve Adalet "komisyonlarından kurulu Karma 
Komisyona bildirilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre 
durumu inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu görüşen Genel Kurul, devamsızlık 
sebebi ile üyeliğin düşmesi gerektiğine açık oyla ve salt çoğunlukla karar verirse, 
üyelik sıfatı düşer. 

Açık oylama, Karma komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından 
itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz. 

Üçüncü Bölüm 

Devamsızlık ve İzin 

Devamsızlık ve izin. 

Devamsızlık cetveli. 

İki ay izin alanların 
aylık ve ödenekleri. 

MADDE 95. — Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama veya açık 
oylamalarda özürsüz ve izinsiz olarak bulunmayan üye o birleşimde yok sayılır. 

Başkan yazı ile başvuran üyeye on günü aşmamak üzere izin verebilir. 
Daha uzun süreli izinler için Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak 

teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle karar verir. 

MADDE 96. — Başkanlık Divanı, üyelerin, Genel Kurul veya komisyon çalış
malarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere 
ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir. Cetvele itirazı olan üye aldığından 
başlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz edebilir. 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bundan 
sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar. 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az üç defa yayımlanır. 

MADDE 97. — Bir yasama yuh içinde araMcsız olarak iki ay veya daha fazla üzün 
almış dan üyelere aylık ve ödeneklerinin verilebilmesi, Genel Kurulun kararma bağ
lıdır. Genel Kurul, bu 'konudaki kararanı, Başkanlık Divanının sunuşülan arasında yer 
alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle verir. 

Dördüncü BoRim 

Disiplin Cezaları 

Disiplin cezalarının 
nevileri 

MADDE 98. — Üyelere verİebileeek dSsipfe cezalan şunlardiir 
1. Uyarma, 
•2< Söz söylemekten yaJsalkülalma, 
3. Kınama, 
4. Mecİsten geçidi olarak çikarma, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı -.< 1) 
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Uyarma. 

Uyarma cezasının 
verilmesi. 

Söz söylemekten 
yasaklama. 

Kınama. 

Meclisten geçici 
çıkarma 

Meclisten geçici çı
karma cezasının so
nuçları. 

MADDE 99. — Uyanma cezasını gerektiren haler 
1. iSöz kesmek, 
ıZ, Sükünıetü ve çalışma düzenini bozmak, 
3. Şahsiyatla uğraşmak, 

MADDE 100. — Uyarma cezası verilmesinin gereğini ıtalkdlir ve yerime gelirime yet
kisi, 'Başkana aittir. 

Uyarma cezası alan üye kendisini savunmak için söz isterse, lbu üyeye oturumun 
veya biMeşimlin sonunda söz verilir. Başkan, gerekliirse dana önce söz verebilir. 

'Başkan, üyenin açıklamasını yeterli görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli 
görürse, uyarma cezaisini kaldırdığın» bidiiirir, 

Bir üye aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alırsa durum, tutanak özetinde be-
İ'irtilar. 

MADDE 101,. — Aynı birleşimde ikü defa uyarma cezası allan üyenin o birleşin 
sonuna kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üzerine, Genel IKurulca görüşmesiz ve 
işaret oyuyla yaısakıllanabiir^ 

MADDE 1012. — Kınama cezasına gerekitiiirenı haÜer şuhlardır s 
1. Aynı birleşimde ilci kere uyarma cezası aldığı faalde bunu gerektiren hareketten! 

vazgeçmemek, 

2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezalsma uğramış dlknıalk, 
3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarfetımek ve hareketler yapmak, 
4. Saldırıda bulunmak, 

5< Mecliste gurtitü ve kavgaya sebep olmak veya Meclilsib görevini yeriine getir
mesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine ön ayak olmak. 

MADDE 103. — Meclisten geçici olarak çılkarmia cezaisi iaşağııdakİ halterde veri-
•İr : 

1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak, 
2. Bir ay içlimde beş kere kınama cezası almak, 

3. Görüşmeler sırasında Devlet Başkanına, Kurucu Meclis Üyelerine, Danışma 
Mecfoi Başkanına, Baskamik Divani' Üyelerine ve Baikanfllar Kuruiı Üyelerine haka
rette bulunmak, 

4. Görüşmeler sırasında halikı veya Devlet kuivvetilerînii yahut kamu organ, ku
ruluş ve görevMlerinli kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini 
bozmaya teşvik veya tahrik etmek, 

5. Türkiye 'Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silâhlı olarak gir
mek, 

6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde ytatfak bir eylemde bulunmak. 

MADDE 104. — Meclisten geçidi olarak çıkarma cezası, en çok üç bMeşlim için 
verilip 

iBu ceza, verilir verilmez derhal yerine geMin Bu cezaya uğrayan üye cezasının 
yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak o üyenin salondan 
çıkartılmasını idareci üyelerden ister. 

Bu cezaya çarptırılan üye, Danışma Meclîsinin Genel Kurul, Komisyon, Başkan
lık Dıivanı çalışmalarına cezası süresince katılamaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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MADDE 105. — Kınaimıa ve geçioi olarak MeefJsItenı çılkaılmja cezaları Başkanını 
teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır. 

Böyle 'bir cezaya uğratılması teklif edilen üyenin savunmasını yapmak yahut bir 
arkadaşına yaptırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları, tutanak özetine geçirilir, 
Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir üye izin alıp kürsüden açık

ça af dilerse Meclise girmek hakkını kazanır. 
DMplin cezaları Balkanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanar, 

Beşfînci BöKim 

Üyelerin Sosyal Haklan 

Sosyal haklar. MADDE 106. — Danışma Meclisi üyeliğÜne seciilenüer, Türkiiiye Büyük Milet Mec
lisi üyelerine sağlanan sosyal haklardan yararlanırlar. 

Üyelerin tedavisi. MADDE 107. — Başkanlık Divanı, Danışma Meclisi üyelerinin ve bakmakla yü
kümlü 'bulundukları kimselerin yurt içinde ve dışında tedavileri için gerekli tedbirleri 
alır. 

Üyelerin tedavilerinde izlenecek esas ve usuller 'bir yönetmelikte gösterilir. Yeni 
yönetmelik hazırlanıncaya kadar 28.4.1976 tarihli ve 16 sayılı «Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri ve Bakmakla Yükümlü Bulundukları Kimselere Ait Tedavi Yönetmeliği» uy
gulanır. 

ALTINCI KISIM 

OYLAMALAR VE SEÇİMLER 

Birinci Bölüm 

Oylamalar 

Oylama şekilleri. MADDE 108. — Oylama üç şekilde yapılır : 
1. İşaretle oylama, 
2. Açık oylama, 
3. Gizli oylama. 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması, tereddüt halinde ayağa kalkmaları, beş üyenin 

ayağa kalkaralk teklif etmesi halinde de salonda kabul ve ret oyu veren üyenin ikiye 
bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır. 

Açık oylama, üzerinde üyelerin ad ve soyadlarınm yazılı olduğu oy pusulalarının 
kutuya atılması yahult ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan üyenin ayağa kal
karak «ıkabul», «çekinser», veya «ret» kelimelerinden ibürinli yüksek sesle söylemesi ve 

• böylece açıkladığı oyunun Divan üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur. 
Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılması 

suretiyle yapılır. Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Genel Kurulun ka
rarına bağlıdır. 

Gizli oylama, üzerinde hiç bir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüde kutuya 
atılması suretiyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak kabul, yeşil yuvarlak çekinser ve kırmızı yuvarlak ret oyu anla
mına gelir. 

Disiplin cezalarında 
savunma ve özür 
dileme. 
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MADDE 109. — Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama ya
pılmasının zorunlu olduğu (belirtilmeyen bütün hususlarda işaret oyuna başvurulur. 

içtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen konularda oylamaların işaretle ya
pılması zorunludur, 

MADDE 110. — işaret oyuna başvurulması gereken hallerde başkan oylama ya
pılacağını bildirerek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyen
lerin el kaldırmasını ister. 

Başkanlık Divanı üyeleri, kendi oylarım Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten 
sonra başkana bildirirler, 

Oylama sonucu başkan tarafından Genel Kurula, «kalbul edilmiştir» veya «kalbul 
edilmemiştir» denmek suretiyle ilan olunur, 

işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, 
başkan ve Divan üyeleri beralberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları 
veya oyları tespit edemedikleri hallerde, başkan oylamanın ayağa kalkmak suretiyle 
tekrarlanacağını bildirir, 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra, bir arada kal
kan beş üye sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesi ile oylamanın tekrarlanmasını 
isterlerse, oylama salonda 'ikiye 'bölünmek suretiyle yeniden yapılır. 

MADDE 111. — Genel ve Katma Bütçe Kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek 
tasarılarla değişiklik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin deği
şiklik tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma yapılmasına dair kanun 
tasarıları ile yasama organı bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun teklifleri, 
geçici olarak harcama yapılmasına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun tasarıla
rının tümü; vergi, resim ve hrçlar konmasına, kaldırılmasına, eksil'tilmesine veya artı
rılmasına dair kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanunu tasarıları, ge
nel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına dair 
kanun tasarılarının tümü; milletlerarası anidlaşmaların onaylanması; bu andlaşmalara 
katılma veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin yürürlüğe konması hakkındaki ka
tılma bildirilerinin yapılmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarılarının tü
mü; uzun vadeli kalkınma planı tasarısının tümü; Anayasanın değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin her bir maddesi ile tümü ve bu içtüzüğün emredici hükümleri ile 
belirtilen diğer hususların,.oylanması, açık oylama ile yapılır. 

Açık oylama istemi. MADDE 112. — Anayasa, Kanunlar ve içtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli 
oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az on üyenin 
yazılı istemine bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce başkanlığa verilmiş olması 
gereklidir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirir ve 
önerge sahiplerinin Genel Kurul salonunda bulunup (bulunmadığını tespit eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanır. Önerge sahip
lerinin tamamı Genel Kurul salonunda (bulunmaz veya noksan imza herhangi bir üye 
tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan herhangi birinin oyunu kutuya 
atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa yapılan oylama, işaret oyu niteliğinde işlem görür. 

Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulunmayan üye 'bir beyaz kâğıt üzerine 
adım ve soyadını yazıp imzalamak suretiyle oyunu kullanabilir,; 
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İşaretle oylamanın 
yapılacağı haller. 

İşaretle oylamada 
usul 

Açık oylamanın zo
runlu olduğu haller. 



2a 
Acık oylamanın 
sonuçlanması. 

Birden fazla acık oy
lamanın birarada ya
pılması. 

Karar yeter sayısı. 

Gizli oylama. 

Gizli oylama usulü. 

Oylamanın anlamının 
belirtilmesi. 

MADDE 113* — Açık oylamada, oylama işleminin sona erdiği başkanlıkça bildi
rildikten sonra, hiç ibir üye oyunu kullanamaz. 

Oyların sayımı ve 'dökümü Divan üyelerince yapılır ve tutanakla tespit edilen so
nuç aynı oturumda başkan tarafından ilan olunur-

MADDE 114. — Birden fazla husus hakkında açık oylama yapılması gerekiyorsa, 
açık oylama işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara aynı zamanda atılması sure
tiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haftanın 
belli bir gününe 'bırakılabilir. Ancak, muhtevası itibariyle çelişki doğurması muhtemel 
maddeler ayrı ayrı oylanır,. ( 

MADDE 115. — Oya konulan bütün hususlar, Anayasada, kanunlarda ve İçtü
zükte ayrıca hüküm yoksa, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır. 
Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayıilarda yarıdan bir fazla olan 
çoğunluktur. 

İşaretle oylamada kalbul oyları ret oylarından fazlaysa, oya konan husus kabul 
edilmiş; aksi halde, ret edilmiş olur. Çekinser oylar toplantı yeter sayısına dahil edi
lir; karar üzerinde etki yapmaz. ' 

MADDE 116. — Anayasa veya kamum gereğüııce açı'k oylamanın zonunâı ibulıuınidb-
ğu halende veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallliınin zorumJu olduğumu bedriir/tıtiği konularda 
yaihult açık oylamanın İçtüzük uyaranca istem üzerime yapıldığı hallerde, gizli oylama 
yapılmaz. 

Yukarıdaki fıkrada yazıla haler dışunda gizli oylama yapılabilmesi için on üyemim 
bir önerge ile, gizli oylama yapnümasıma istemesi ve /bu listemin Genel Kıuıruılca kabulü 
lazımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alanar. 

MADDE 117, — Üyelere, beyaz, yeşil ve kırnuza rlenikte üç yuvarlak biırdleın veri
lir. Bunlardan oy olarak kuiamılacak yuvarlaklar, bunum iç'im gösterilen kutuya atAır. 
Diğer üki yuvarlak ayrıca beüirtiılen yere bırakılır. 

MADDE 118. — Genelken haferdie başkam oylamadan önce verilecek 
anlama geldiğimi kısaca beliıritebıiliir. 

Her oylamadan önce üyeler zil çatamak suretiyle çağırılır. 

uran ne 

Seçimlerin genel 
esasları ve usulü 

İkinci Bölüm 

Seçimler 

MADDE 119. — Anayasalda, 2485 sayılı Kanunda ve İçtüzükte aksine hıüiküimı bur 
hınmadıığı hallerde Danışıma Meclisi Genel Kurulumda ve Komlisyonlarımda yapılacak 
bütün seçimlerde üye tamsayısının salıt çoğunluğu aranır. İlk oylamada sonuç alıımamaız-
sa ikinci oylamada en fazla oy alan veya alamlar seçiilımiş ojlurlar. Oylarda eşitlik olıma-
sı halimde «şilt oy alanlar arasımda ad çekilir. 

Genel Kurulda seçimler, kamum ve içtüzükle belirtilmiş başka bir usul yoksa, aJifa-
ba sırasıyla adları okuman üyelerim oylarımı kürsüdeki1 kuituya atmaları süratiyle yapı
lır. 

Sayım ve döküm işi ad çekımek suretiyle tespit ddilıecek üç üyeli bir tasnif komisyo
nu tarafımdan yerine getirilir. Bu komisyonun aylama sonuçlarıma ait raporu, aynı otu
rumda başkan (tarafımdan Genel Kurula açıklanır, 

Seçimlerde üyeler zil çalma suretiyle çağırılır. 
Yukarıdaki hıükıümfer komisyonlardakii seçimlerde kıyas yolu ile uygulanır. 
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YEDİNCİ KISIM 

TUTANAKLAR 

Tntanak türleri, 
tutulması ve 
tutanakta düzeltme. 

MADDE 120, — Genel Kurulda tam ve özet olarak, (ilki ıtJürflül tutanak tutulur. 
Tam ıtuıtaınıalk, ıses alima maklinesıiiMi yardumiiyla stenograflar ve İçtüzüğün gerektir

diği haHerdıe Divan üyeleri taraf uıdaın tutukır. 
Bunlar, tutanak dergislinde yayımlanır. 
Tam ıtutanağıın bastırılıp dağıtıimaısıınıdan başlayarak onbsş gün içinde %ilıil)er, gere

ken dtoelıtmıeleriın yapılması için başkanılıiğa yazı ile başvurabilirler. 
Bu başvurma üzeriınıe, Başkanlık. Davanı, gereken inıcelemıeyi yapar. Başkanlık Diva

nı düzelltme istemlini haklı görürse, bir düzelıtmıe yayımilıanıiır ve ait olduğu tutanak der
gisine eklenir. 

Bir yasama yılanın son bMıeşlimıiınıkı tutanak özetti Dlivan üyeleri Hamalından hemen 
önada yazılarak o ibMeştimin sonunda okunur. 

Bu halde düzeltmeler okuma ısononlda yapılır. 
Son birleşim tutanağında üyeler tarafından yapılacak düzeltomıeleır ilk çıkacak Res-

mli Gazetede yayımlanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

DANIŞMA MECLÎSİNİN İÇ HİZMETLERİ 

Bilinci Bölüm 

İdari İşler 

Danışma Meclisi 
Teşkilâtı. 

İç hizmetlere ilişkin 
düzenlemeler. 

MADDE 121. — Danışma Meclislimin Teşkilattı aşağıda gösterıilen birimleırdlen olu
şur : 

1. Başkanlığa Ibağlı; 
a. Özel Kalem Müdürlüğü (Basın Müşavirliği), 
b. (Hukuk Müşavirliği, 

2. tdared Üyelere bağlı; 
a. (Muhasebe Müdürlüğü, 
b. Lıevazıımı İMüdütlüğü, 
c. Daiire Müdürlüğü, 

3. ıGenıel Sekreterliğe bağla; 
a. iBüro Müdürlüğü, 
b< Kanunlar Müdürlüğü (Komisyon görevlileri, {niceleme Kurulu), 
c. Tutanak Müdürlüğü, 
d. özlük İşleri Müdürlüğü, 
e. Sağlık İşleri Müdürlüğü. 

MADDE 122. — Danışma Meclisinin iç hizmetleri, kanunlara ve bu İçtüzüğe 
uygun olarak yürütülür., 

Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun olmak şartı ile Başkanlık Divanı, Danışma 
Meclisinin iç hizmetlerine ait olmak üzere düzenleyici kararlar alabilir. 

Kurucu Meclise ait ortak hizmetler Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ile 
ortaklaşa yürütülür, 
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Danışma Meslisinin 
heyetle temsili. 

T.B.IMJM. Kitaplı
ğından faydalanma. 

MADDE 123. — Danışma Meclisinin temsil edilmesi gereken yurt içindeki tören-
lerde, Başkan veya Başkanlık Divanı üyeleri Danışma Meclisi adına hazır bulunur, 

Böyle bir törene Danışma Meclisi adına bir heyet gönderilmesi gerektiği takdirde, 
bu heyete Danışma Meclisi üyelerinden kaç kişinin katılacağı, başkan tarafından tespit 
edilir. Bu heyete, başkan veya göstereceği başkanvekili başkanlık eder. 

MADDE 124. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığından faydalanma şartlan, 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İkinci Bölüm 

Kolluk İşleri 

Kolluk tedbirleri. 

Silah taşıma yasağı. 

Çalışma salonlarına 
girme yasağı ve 
ziyaretçiler. 

Basın. 

Dinleyiciler. 

Danışma Meclisine 
ayrılan yerlerde 
suç işlenmesi. 

MADDE 125. — Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında Danışma 
Meclisine ayrılan yerlerin iç ve dış güvenliğini sağlayacak tedbirleri almakla yüküm
lüdür. 

MADDE 126. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında Danışma Meclisine 
ayrılan yerlere silâhla girmek yasaktır. Güvenlik kuvvetleri mensupları hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkanlıkça derhal dışarı çıkartılır. 

MADDE 127. — Gendi Kurul salonu l e Kamıis'yom odalarımla Kurucu Meols Üye
lerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için gönderdiği memurlar
dan ve çağrılan uzmanlarla Mffli Oülvenİk Konseyi Genıel Sekreterliğinde ve Komis
yonlarında görevli personelden başka kimselerin girmesi yasaktır. 

Girenler Başkanlllıkça dışarı çıkartıılır. 
Ziyaretçilerin züyaret usulleri bir yöneitmelikle düzenlenir* 

MADDE 128. — Türk ve yabancı basın ve yayını mlensuptainıın Danışım Mecİsıi-
nin Genel Kurul çalışmalarını izlemelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının 
belli bölümlerinden yararlanmalarına ilişkin esas ve hükümler Danışma Meclisi Baş
kanlık Divanınca hazırlanacak bir yönötrneİkle düzenlenıir, 

MADDE 129. — DMeylMler, biirflieşiımiira deVaimıı isüresJiince könıditeniınfâ ayrılan yer
lerde süküneıt içlimde oiturrnak zonadadırlar 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış veyahut herhangi bir 
hareketle kendi düşüncelerimi ortaya koyamazlar* 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından he
men dışan çıkarılniar. 

IBu yasağa uymayanlar tespit edilemezse hareketin: vukuibuDduğu kısımda bulunan
lar dışarı çıkartılır. Bundan sonra da bu gibi hareketler devaim ederse, dirfeyici salo
nunda bulunanların hepsi dışarı çıkartılır. 

MADDE 130. — Türküye Büyük MÜat Mecİsü binfalsı Üçümde: Danışma Meclfefime 
ayrılan yerlerde, Kurucu Meclis ve Bakanllar Kurulu Üyelerinden' başka bir kimse suç 
işler ve bu suç savcılığın kendiliğinden kovuşturma açamayacağii filerden olursa, gö
revliler sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğinden kavuşturma açacağı fiillerden ise, sanık hemen 
savcılığa teslim edilir. 

Danışma Meclisi Üyelerinin suç işlemeleri halinde 2485 sayılı iRanunun 19 ncu 
maddesi hükümlerine göre işlem yapılır, 
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Üçüncü Bölüm 

Üyelikle İlgili Belgeler ve İşaretlet 

'MADDE 131. — Üyeler Meclise katHdıkllaırı ilk günlerde Başkanlığa btürer özgeç
miş belgesli verirler. 

Bu belgede üyelerin : 
1. Adı ve soyadı, 
,2* Balbal ve ana adı, 
3. Doğum tarihli ve yeri, 
4. Oturduğu yer, 
5. Öğrenim derecesi, bildiği yabancı diller, varsa ihtisası, bilimsel rütbe, madalya 

ve nişanları ile eserleri, 
6< Mesileği, 
7. Evli olup olmadığı, eşinin adı, varsa çocuklarının sayısı ve adları, 
île gerekli diğer hususlar yazılır, 
Sonradan olacak değişiklikler üyeler tarafından yazı ile Başkanlığa 'bildirilir. 
Üyeler, ayrıca, kanunlar gereğince doldurmaları gerekeni düğer 'belgeleri ve malı bil

dirimini Başkanlığa verirler. 

MADDE 132. — Üyelere bir (katillik kartı, rozet ve ibündlilkleıii aracı tanı ta plâka 
veya işaret verilir. 

Üyelerle ilgili belge ve işaretlerin nitelikleri ile nerelerde kullanılacakları, Başkan
lık Divanınca yapılacak ibir yönetmelikle tespit olunur., 

Dördüncü Bölüm 

Mali İşler 

Danışma Meclisi Büt- MADDE 133. — Danışma Mecİsi büitçe (tasarısı, İdareci Üyeler fcatfafındlan ha-
cesinin hazırlanması. adanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca incelenerek son şekli

ni a$u\ 
Yasama Organı bütçesinin sadece Danışma Meclisi hizmetlerine dair maddelerin

den yapılacak haırcıamal&rîa iilgli verile emirleri, Danışma Mecfliilsll Başkanı tarafından 
imzalanır^ 

Hangi verile emirler'iniin kendi yerine İdareci Üyeler tarafından 'imzalanacağını, 'Baş
kan takdlir eder. 

Harcamaların 
denetimi. 

Harcamaların vize 
edilmesi. 

MADDE 134. — Meclis Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu, Genel Ku
rulca kabul, ediieın Danışma MeC'iisi bütçesinin »tatbikatına nezaret eder. 

Saymamlağın denetlienmesi yalıda alltı defadan az olamaz. 
Komisyon, slözkonusu toc^llemıderin)in sonucunu totir raporla Gfenıel Kurulun biljgisi-

sine sunar. 

MADDE 135. — Verlüte emlirferi, Meclis Hesaplarını! Inceliâmıe ve Sayıştay Korniş
onu denetçi üyesi tarafından harcamanın yapılmasından önce vize edilir, 

Denetçlinin özüdlü olması halinde, bu görevli Komisyonun sözcüsü yapar. 
Komisyonun: denetçi üyesi veya onun izlinlâ veya özürlü otoası hallinde sözcüsü, ta

til ve ara verme sırasında Ankara'da bulunur. 
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Eşya ve demirbaşların 
denetlenmesi. 

Kesirihesap. 

MADDE 136. — Danışmıa Meclisi eşya ve diömtiribaş dbfiüerîıer»̂  Danışma Mediisi 
tdareci Üyeleri ıtaırafıından tutulur ve Hesaıpları inceleme Komisyonuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demıiirbaşliarı kurul halinde denetler ve sözkonuısu def
terleri linıoelıeyerek, ıraporunıu Genel Kurulun blgis'inıe sunar. 

MADDE 137. — Hesapları İnceleme Komisyonu, her rmaDi yılın sonunda, Danış
ma Meclisine aik geçen yıil bütçesinin ke&inhesabını fbir raporla biırikte Genel Kurulun 
bilgisine sunar, 

Sürelerin tatil sıra
sında işlememesi. 

İçtüzüğün değiştiril
mesi. 

Danışma Meclisi ka
rarlarının yayımlan
ması ve yürürlüğe 
girmesi. 

Dilek ve şikâyetler 
hakkında yapılacak 
işlem. 

Danışma Meclisinin hu
kuki varlığının sona 
ermesi hailinde tasarı 
ve tekliflerin durumu. 

Alınmış olan kararla
rın geçerliliği. 

DOKUZUNCU KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 138. — Bu İçtüzükte gösterilen süreler, aksi Anayasa, Kanun Ve tçtüziük-
•te belirtülmedlikçe, tatil şurasında istemez. 

MADDE 139. — içtüzükte değişiklik yapıfoasını öngören tekliffler, on üye tarafın
dan yapılabilir. Bunlar hakkında, kanun tekliflerine ilişkin hükümler uygulanır. Da
nışma Meclisi Başkanlık Divanı da Meclisin iç hizmetleriyle ilgili maddelerde değişiklik 
teklifinde bulunabilir. 

Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda incelen dikten sonra, hu Komisyonun raporu 
esas olmak üzere, Genel Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır., 

Anayasa Komisyonu İçtüzükte gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve bunların dol
durulması ve düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor hallinde Meclis Baş
kanlığına sunar. Bu rapordaki görüşler Başkanlık (Divanınca da benimsenirse, Meclis 
Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması için Genel Kurulu uyarır. 

İçtüzük değişiklikleri Danışma (Meclisi karan olarak Resmi Gazete'de yayımlan
makla yürürlüğe girer. 

MADDE 140). — Bu İçtüzükte bahis konusu Başkanlık Divanı tarafından hazırla
nacak yönetmelikler ve düzenleyici kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürüdü
ğe girer. 

Meclis kararı ile Meclisin yaptığı seçimlerin sonuçlarından ve Başkanlık Divanı ka
rarlarından hangilerinin 'Resmi Gazete'de yayımlanacağı Başkanlık Divanının hazırla
yacağı bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 141. — Vatandaşların, Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca Danışma 
Meclisi Başkanılığına, kendileri veya kamu jile İlgili olarak tek başlarına veya topluca 
gönderdikleri dilek ye şikâyet dilekçeleri, Danışma Meclisi Başkanlığınca Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğime gönderilir. 

MADDE 142, — Milili Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak ge
nel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup fiilen göreve başlayınca, Danışma 
Meclisinde bulunup da sonuçlanldmlmamış Kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayı
lır. 

Ancak Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri bu tasarı ve teklMeri 
yenileyebilirler. 

MADDE 143. — Damşıma Mec&Mn tçHüzüğü HazManmcaya Kadar Uygulana
cak Çalışma Esaslanna İlişkin Milli Güvenlik Konseyinin 22 Ekim 19811 günlü ve 60 
sayılı Kararına dayanılarak, alınan bütün kararlar ve yapılan' işlemler bu İçtüzük yü
rürlüğe gliırdicJten sonra da geçertöiğlini' korur. 
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Kenar başlıkları. MADDE 144. — Bu içtüzüğün maddeleri kenarındalkü 'başlıklar, madde hükümle
rinin özünü göstermek amacıyla konmuş ölüp metne dahil değildir. 

GEÇÎCt MADDE — Milli Güvenlik Konseyi komisyonlarımda bulunup da 2485 
sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Danışma Meclisi Başkânlığma gönderilen ka
nun, tasarı ve tıeMfleni hakkında bu İçtüzüğün kanun, tasan ve teddHüfüler halkkındaki 
hükümtari uygulanır. 

Yürürlük tarihi. MADDE 145. — Bu İçtüzük, 23 Ekim 1981 tarihimden geçeıti atmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme. MADDE 146. — Bu İçtüzük, Danışma Meclisi toraönıdan yürütülür. 
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