
C l L T : 1 TOPLANTI YILI : 1981/1 

«•» n 

8nci Birleçitn 

18.11 .1981 Çarşamba 

»*4İ ...... 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

/l. — Pakistan İslâm Cumhuriyeti Dev-
let Başkanı General Ziya-Ül Hak'ın davetlisi 
olarak 22• - 27 Kasını 19»1 tarihleri arasında 
Pakistan'a resmi bir ziyarette bulunacalk olan 
Devlet (Başkanı, Genelkurmay ve Milli Gü
venlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren'in dönüşüne kadar; Devlet Başkanlığı-

Sayfa 
202 

227 

Sayfa 
na ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına, 
Mili Güvenütk Konseyi ve Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Nurettin Ersdn'in vekâlet 
edeceğine dair Devlet Başkanlığı tezlkeresı. 
(3/24) 227 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 202,227:249,266 
;L — Danışma Meclisi İçtüzüğü Tek

lifi ve İçtüzük Geçidi Komisyonu Rapora. 
(JDanüşma 'Meclisi : 2/2) (Sıra Sayısı : 1; 
Dağitma Tarihi : 12.111.198)1) 202:226,227:249, 

249:265,266:28« 



Danışma Meclisi B : 8 18 . 11 . 1981 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Bu Mdeşjim üç otumım yapan Genel Kurulda : 
Mehımet Aydar, içtüzüğün dalha mükemmel1 bir 

ıbiçtimde hazırlanması için İçtüzük (Geçici Komıis-
yomınun, maddelerle i'Igîiılli önergelere karşı yumuşak 
bir 'tutam içinde almasına dair gündem dışı söz aldı. 

Danışma Mecisi içtüzüğünün maddeleri üzerin
deki görüşmefere devam olundu. 

Alımıet Samsunlu ve dokuz arkadaşının, içtüzük 
Geçici Komisyonu Raporunun öngörülen sürede gö 
rüşüJerelk netöcdendirillmesS içtin, Genel Kurulun 18 

Kasım 1981 tarihinden itibaren 9.30 - 13.00, 14.30 -
19.00, 20.00 - 23.00 saatlerinde çalışmasına dair öner-
gesi kabul edildi. 

il 8 Kasım 1981 Çarşamba günü saat 9.30'da top
lanmak 'üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 
M. Vefik KlTAPÇIGİL 

'Başkan 
Başkanvekil'i 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 

Kâtip Üye 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09,30 

BAŞKAN : Ba$kajıv«MH Fenni İSLİMYELÎ 
KÂTİP ÜYELER: İmren AYKUT, EvMya PARLAK 

(BAŞKAN ~ Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 8 noi Birleşimini açıyorum. 
Çoğunlulğumuz vardır. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtü
zük Geçici Komisyonu Raporu. {Danışma Meclisi: 

2/2) (Sıra Sayısı: 1; Dağıtma Tarihi : 12.11.1981) 
(D 

(BAİŞKAN — Komisyonun Sayın Başkanı, Sözcü
sü ve üyeleri buradalar, görüşmelere başlıyoruz. 

içtüzük tasarımızın 57 nci maddesini okutuyo
rum. 

Gündem dışı konuşma. 
MADDE 57. — Danışma Meclisi Genel Kuru

luna duyurulması gerekli görülen hallerde, Başka
nın; 'takdiri ile beşer dakikayı geçmemek üzere en 
çok üç üyeye gündem dışı söz veriîebilttr. Hükümet 
bu konuşmalara cevap verebilir. 

Hükümet, gündem dışı söz isterse, Başkan, bu 
listemi yerine getirir Hükümetin açıklamasından 

«(1) 1 S. Sayılı basmayazı 16.11.1981 tarihli 6 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir.» 

sonra, en çok iki üye onar dakikayı aşmamak üzere 
konuşabilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂBDDlN AKSOY — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
içtüzük tasarısının 57, 58, 68 ve 84 ncü madde-

lleri bir nevi yürütme organının; yani Hükümetin 
Yüksek Meclisimizin denetimine tabi tututoasunı 
ihtiva etmektedir ve bu bükümleri Sçermdktedir. 
Ancak, bu maddeler görüşülürken, yeni Anayasanın 
Halik Oyuna Sunulması Kanunu ve Kurucu Meclisim 
Görevleri Hakkındaki Kanunun nazarı itibare ailın-
ıması ve bunun nezaketine riayet edilmesi gerekir. 
Kurucu Meclisin Kurulması Hakkındaki Kanun Ku
rucu Meclise çok kısııtlı yetkiler vermiştir. Bu yet
kiler arasında açıikça yönetimlin denetlenmesi ko
nusu ele atamamıştır. 
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(Binaenaleyh, bu maddelerin müzakeresinde ko
nunun emine boyuna tartışılmasında ve getirilen süıs-
ıteme uygun bir sonuca varılmasından fayda mü
talaa ctoınmaktadır. 

Arz ederlim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Abdurrahman Yılmaz, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Ben vazgeçtim 

Sayın (Başkan. 
IBASKAN — Pöki Efendim. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VİELÎD KORAN — Sayın Balkan, 

muhterem üyeler; 
Demin arkadaşımın buyurduğu gibi, esasen kısıtlı 

yetkileri haiz bulunan yüce Meclisin 57 nci madde 
ile bunun daha da şiddetlendiriılmesi ve kısıtlandırıl-
maısı calibi dikkat. 

Madde şöyle buyuruyor: «Danışma Meclisi Ge
nel Kuruluna duyurulması gerekli görülen hallerde, 
(Balkanın takdiri ile beşer dakikayı geçmemek üzere 
en çok üç üyeye gündem dışı söz verilebilir.» Bu 
Ibirincü kısım. 

Blbetteki Başkanlık Divanına hepimizin sınırsız 
saygısı vardır. Esasen sınırlı olan memleket dertle
rini dile getirme hususunun gündem dışı olarak Yü
ce Meclise aktarılmasına ve bunun için de Başkan
lık Divanının takdirine bırakıHmasına cidden üzül
memek mümkün değil Hiç olmazsa gündem dışı 
memleket dertlerinin efkârıumumiyeye, yani Muh
terem Kurulunuza duyurulması için, bu meselede Yü
ce Meclisin muhterem üyelerine Söz istediği zaman 
konuşma takanı verilebilsin. 

İkinci husus : «Hükümet bu konuşmaya cevap 
verebiliri» Yani lütfen... Hayır, gündem dışı mem
leket meselesi huzurunuza getirildiği zaman bu de
mektir iki, Hükümet Üyelerinden herhangi birisine 
veya Başına bu Heyeti aydınlaıtmalk için cevap ver
mesi lüzumu hâsıl olmuştur. Eğer biz Mıeclis olarak 
ıdüle getireceğimiz memleket dertlerinin karşılığım 
lütfen alabilme durumuna düşersek, tahmin ederim 
İki, organ olarak mevcudiyetimizin birçok şeyini de 
yitirmiş ıcteuz. 

iBu balkımdan, Muhterem Komisyondan bu mad
denin yeniden tedvirini talep ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Komıisyon?..ı 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Maddenin aynen kabulünü isti
yoruz efendim. 

ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ökte. 
IERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Mesele açıktır. Meselenin kapalı hiç bir tarafı 

yoktur. Çok Değeri Komisyon bazı sıkıntıları kendi 
kendisine yaratmış ve bu sıkıntıları yine kendi ken
disine çözmek istemiştir. Çözenken de gayet tabii 
böyle maddeler getirmiştir. 

IBugün Sayın Komisyon Sözcüleri, Üyeleri ve 
Sayın Hocam Başkanı: emin olun ki aynı hisleri 
taşımaktadırlar. Şu hisleri taşımaktadırlar : Bu Mec
lis genel görüşme yapabilmelidir, bu Meclis soru 
sorabilmelidir, bu Meclis meclis araştırması yapa
bilmelidir. 

Kısıtlı olan nedir?.. Çok Sayın Sözcü, genel 
görüşmemizin akabinde meseleyi tam bir savunma 
haline getirmiş ve «Gensoru istemedierki bunlar, 
çıktı gensorudan vazgeçti» demiştir. Hayır efendim, 
biz denetim yetkisi istemiyoruz, 'hiç kimse istemiyor, 
buna müsait de değil zaten mevzuat. Denetim, ya
pılan Güvenlik Konseyi Yasama Faaliyetlerine iliş
kin Tüzüğün 15 ncü veya bir başka maddesiyle, 
şimdi arz edeceğim, bilimiyorum müddet yetecek mii, 
tamamen Güvenlik Konseyine bırakılmış; tamam, 
ama dışında bir şey yok mu?.. Var. 

Soru bir kere me demek?... Genel görüşme ne 
demek?.. Meclis soruşturması ne demek?.. Bunun bi-
Üinmıesd lâzım. Bunlar acaba bu Mecliste bir gen
soruya inkılap eder mi etmez mi?.. Bunun da bilin
mesi lâzım. Ondan sonra çözüm çok kolay. 

Soru : Tamamen hukuk tekniğine girmek tistemi-
yorum, anaesasiarı vermek istiyorum. Hukuk ıtek-( 

niğine girersem mesele tamamen başka olacaktır ve 
tezimi ve hepinizin tezini müsaade ederseniz en iyi 
şekilde savunacak güçteyiz. «Kısa, gerekçesiz ve kişi
sel ıgörüş ileri sürülmeksizin bir önerge ile Başbakan 
veya İBakanlardan veya Meclis Başkanından (soru 
Meclis Başkanından da sorulur) açık ve belli konu
lar hakkında bilgi istemekten ibarettir» 

Çok Değerli Komisyonumuz bunun idraki için
dedir, o da istiyor; ama getiriyor, 57 nci madde; 
birtakım maddelere açıklık vermeden, vazıh olmadan 
getiriyor, bazı takanlar sağlıyor. 

Aslında muhterem efendilerim, açık söyleyeyim, 
bu maddeler bizta görüş amacımıza hizmet de eder, 
ama açık değildir. Hukukta açıklık olmayan yerde 
tereddüt vardır, hatta kısıtlama vardır. 

— 203 — 
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Genel görüşme nedir?.. «Toptan ve Devlet faa
liyetlerini ilgilendiren beli bir konunun (Müsaade 
'buyurursanız «Danışma Mecliısi»diyeyinı) Danışma 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.» 

Toplum ve Devlet faaliyetlerini (ilgilendiren belli 
bir konuda herhangi bir arkadaşımız gelip burada 
bir görüşme isteyemeyecek midir, bir derdi buraya 
dökmeyecek midir?... Mesele budur. 

Bu da vardır aıslmda. Bu da Komisyonumuzun 
fikrinden geçmiştir, vicdanından geçmiştir; ama bu-
naya böyle yansımıştıır. 

Genel görüşme açılmasını Hükümet de talep 
eddbilir veya en az, yine müsaade ederseniz on Da
nışma Meclisi saygıdeğer üyesi de listeyebilir. Bunlar 
ne yaparlar?.. Gelirler, ülkemizin, ulusumuzun veya 
dünyanın bize inikas etmiş olan bir meselesi hakkın
da bilgi almak için pekala gelip burada talep edebilir
ler ve bu talebe de Sayın Başbakan, Sayın Balkan 
gelir cevap verir. Bunda ne sakınca vardır muhte
rem «fendiler?.. Niçin açık değiliz?.. Nerede kısıt
lama vardır?... Konsey, çıkarılan yasalar, bildiriler 
ye görüşler bizden, geçen gün de arz ettim, özür 
dileyerek yine tekrar edeceğim, bizden fikir üretme
mizi istiyor, telkin istiyor, tutum istiyor, davranış 
istiyor. Sorunları, dertlerimizi burada açmamızı isti
yor. Sorunlarımızın çözümünü istiyor. Çözüm geliş-
Itaııemizi istiyor. İBaşka !bir şey (istemiyor. Biz de
netleme işitemiyoruz. Bakanları, Bakanlar Kurulunu 
denetlemek.. Haşa ıbir gensoru mevzumuz değil. 
§imdi kalkıp da, «Arkadaş sen gensoru istemiyor-
ısun da, senin zorun nedir» derse, benim zorum Da
nışma Meclisi kavramı içerisinde, danışmanlar ola
rak, Danışma Meclisi Üyesi olarak neleri yapıp, 
neleni yapamayacağımızdan hareket ederek ve hu
kukun anaeses'ları içerisinde bu maddelerin vazıhan 
açlklanmasıdır. Muhterem efendiler açık olalım. Açık 
olursak rahat ederiz. 

Ayrıca şunu arz edeyim; bu mevzuda verilmiş 
olan takririmiz vardır. Tahmin ederim Sayın Ko
misyon bu takririmizi dikkate almışlardır ve gün
dem maddesiyle ilgili bir maddesi de vardır. Onu da 
ıtahmin ederim 'dikkate almış olIacaklardw. 

HSaygılar sunarım. 

JHAİŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun Sayın Halil Akaydın. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli 

üye arkadaşlarım; 
IBenıden evvel konuşan arkadaşlarımın fikirlerine 

aynen iştirak ediyorum. Yalnız bir noktayı işaret et

mek isterim. «Sonunda iki üyeye söz verilir,» de
niyor. 

Bizler Kuvâ-yi Milliye ,ruhu ile buraya gelen, 
memleketini söven, Atatürkçü ıbir kitleyiz. İktidar, 
muhalefet diye gruplar yok. Çeşitli kesimlerden, çe
şitli teknik bilgilere sahip /teknisyen grupları var 
içimizde. 

Teklifim şudur iki, iki kişiye değil mümkün 
mertebe çok kişiye söz verilsin. Esas fikir ortaya 
çıksın. İktidara bir, muhalefete bir, söz verir gibi 
ilki kişiye olmasın. Benim arzım bundan ibarettir 
efendim. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Buyurun Sayın Turhan Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Bendeniz 'bir tereddütümü gidermek için söz al

mış bulunuyorum. Eski Meclis İçtüzüğü esas alına
rak hazırlanan 57'nci maddede eski İçtüzükten ay
rılan bir bölüm bulunmaktadır. 57'nci maddenin 
l'nci fıkrasında bir ayrıcalık görülmüyor tarafımız
dan. Ancak, 2 inci maddede «'Hükümet gündem dışı 
söz isterse» diye başlayan bir cümle bulunmakta. 

Eskiden 60 ncı madde olarak tedvin edilen mad
dede, «Hükümet ancak olağanüstü ve acele hallerde 
gündem dışı söz isterse, kendisine söz verilir» hükmü 
bulunmaktadır. Oysa, yeni düzenlenen maddede; 
Hükümet hangi halde olursa olsun, ısöz i'stediğinde, 
kendisine söz verme mecburiyeti getirilmiştir. Gün
dem dışı olarak Yüfcseik Heyetinizden herhangi bir 
üye söz istediği zaman, burada Başkanlık Divanının 
takdirine bırakılmışken, (Hükümetin herhangi bir üye
sinin, her söz istemesinden mutlak ona söz verilmesi 
keyfiyeti, bir eşitsizlik yaratmaktadır. Yüce Komis
yonumuz, bu -konuyu bize açıklama lütfunda bulu
nurlarsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Şerafettin Yarkın. 

SERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Önce bu maddenin, gündem dışı konuşmayla il
gili maddenin getirilişinden dolayı Komisyona te
şekkür etmek gerekir. Ancak, yanılmıyorsam Sayın 
ökte konuşmalarında, gündem dışı konuşmayla, söz
lü soru, yazılı soru, genel görüşme, Meclis araştır
masını, aynı bölüm veya aynı madde içerisinde mü-
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talaa etmek istediler. Yanılmıyorsam ben öyle anla
dım. Konumuz o değil, gündem dışı konuşmadır. 
Soru, yazılı soru, genel görüşme ayrı bir konudur. 

Tümü üzerinde yaptığım konuşmada, soru mües
sesesine, yazılı ve sözlü sorulara, genel görüşmeye 
ve Meclis Araştırmasına gerek olduğuna ve bunu 
önleyen açıkça önleyen bir hüküm bulunmadığını, 
bu konuların tanımlarını yaparak, bu konulardan 
Mecliste bir yetki bulunmasının hiçbir sakınca ya
ratmayacağı gibi, büyük yararlar sağlayacağını, özel
likle kamuoyunda önem kazanmış konuların, genel 
görüşmeyle Meclise aksetmesinde ve görüşülmesin
de yarar olacağını ve yine kanunların uygulanma
sıyla ilgili olarak herhangi bir bakandan, bir konu
da soru sorup, bunun aydınlatılmasını istemenin de; 
yine kamu yararı bakımından önem kazandığını arz 
etmiştim, ama konumuz gündem dışı konuşmadır. 

Gündem dışı konuşmada, Komisyon Sözcüsü da
ha evvel burada, «Bu Tüzüğün hazırlanışında uzun 
deneyimlerden geçmiş ve gelişmiş Millet Meclisi İç
tüzüğünün büyük ölçüde esas alındığını ve Danışma 
Meclisinin özelliği gözönünde tutularak değişiklikler 
ve ek maddeler getirildiğini» söylemişlerdi. 

Gündem dışı konuşmayla ilgili olarak, «Hükü
met olağanüstü, acele hallerde gündem dışı söz is
terse» deyimi farklı olarak yer aldığı haklı olarak 
biraz evvel ifade edildi. Ancak, aynı ifade Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 60 ncı maddesinin ilk fıkrasın
da üyeler için de töz konusu olmuştur, yani o mad
de kendi içerisinde öyle düzenlenmiştir. O madde
nin tümü şöyledir : «Meclis Genel Kurulunda du
yurulmasına zaruret görülen olağanüstü acele hal
lerde, 5'er dakikayı geçmemek üzere Başkanın tak
diriyle en çok 3 kişiye gündem dışı söz verilebilir. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümet 
olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse; 
Başkan bu istemi yerine getirir.» Paralellik aynıdır. 
Sayın Komisyon bu konuda daha da esnek bir hale 
getirmiştir. «Olağanüstü acele hal» deyimini de al
maya lüzum görmeden, «duyurulması gerekli görü
len hallerde» diye daha da genişletmiş, daha esnek
lik getirmiştir. Teşekkür etmek lazım gelir. 

Ancak, takdir konusunda 5'er dakika olarak be
lirlendiğine, üye adedi de sınırlandığına göre, «söz 
Verilir» şeklinde bir düzenleme yapılması bence de 
yararlı olur. Sadece bu kadarcık bir değişiklik mad
deyi iyice işler hale getirebilecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın (Tülay Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın IBaşkan, değerli üyeler, 
Ben bu 57 nci maddenin işleyişinin nasıl olacağı 

konusunda bir aydınlanmaya ihtiyaç duyuyorum. 
Sormak istediğim soru, biraz daha belki teknik işle
yişle ilgili olacaktır. 

Madde, bilindiği gibi gündem dışı bir konuşmayı 
içeriyor. O halde ismi üzerinde biz burada bir ko
nuyu, Başkanın takdiriyle iki veya üç üye tarafından 
dile getirdiğimiz zaman, çok muhtemeldir ki, <o ko
nuyla ilgili olarak, Hükümetin temsilcisi zaten bura
da bulunmayacaktır. Yalnız maddenin ikinci kıs
mında, «Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir» 
ifadesi varsa, bunun nasıl sağlanacağını merak edi
yorum, yani gündem dışı bir konuşma yapıp bir ko
nuyu burada kürsüye getirmiş olan bir arkadaşımıza 
Hükümet cevap vermek istediği takdirde, nasıl vere
cektir? Acaba bir başka güne bir erteleme mi yapıp 
Hükümetin ilgili üyesine haber verip, gelip cevap 
vermek isteyip istemediğini soracağız Böyle mi ola
caktır?.. Yoksa, burada dile getirilen gündem dışı 
bir konuyu, Genel Kurul incelemeye değer bulacak 
ve belki gündeme almak gibi bir yol mu seçecektir?*.. 
Eğer böyle olacaksa, o zaman mesele zannediyo
rum 60 ncı maddenin kapsamına düşüyor. Tüzük
teki 60 ncı madde ise, her görüşmenin başından so
nuna kadar hükümet adına görüş bildirmek üzere 
Başbakan veya ilgili bakan veya şu kişiler, bir ka
mu görevlisi hazır bulunur ifadesini taşımaktadır, 
Yani bu, Kurucu Meclisi kuran yasanın 25'e 2 nci 
maddesindeki ifadenin aynı olarak bir hükümet 
temsilcisinin gerekli şekilde hazır bulunmasını içe
ren bir ifadedir. Gündem içi bir konuşmada demek 
ki bu sağlanacaktır Genel Kurulda. 

Gündem dışı konuşmanın nasıl cereyan edeceği
ni anlayamadım. Eğer Hükümet cevap vermek isti
yorsa, bir başka güne bırakılıp Hükümet Temsilcisi 
davet mi edilecektir? iBu takdirde, konu gündem içi 
bir madde haline mi 'getirilmiştir, yoksa yine gün
dem dışı mı tutulacaktır? 

Son bir şeyimi de söyleyeyim. Benden önce ko
nuşan arkadaşlarıma da işin ruhu olarak katılıyo
rum; Komisyon çalışmalarında, Genel Kurulun 
gündem içi çalışmalarında, Hükümetin eğer hazır 
bulunması ve görüşmelerde katkıda bulunması söz 
konusu ise, bu meselenin ruhuyla ilgilidir. Denetim 
gibi bir meseleyi getirmek istemiyorum kürsüye; fa
kat aynı şekilde o zaman Danışma Meclisi üyeleri
nin dile getirmek istedikleri bir konuda da Hükü
metle görüş alış - verişinde bulunmaları, gündem 
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dışı bir konuda da olsa söz konusu olmak gerekir 
diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
MUSTAFA AUFDÜNDAR — Ben varım efen

dim, müracaatım var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bana göre, en önemli madde görüşülüyor. Bir
çok arkadaşlar tam anlamıyla fikirlerini ortaya koy
muyorlar. 

Tabii ki Hükümeti biz seçmedik. Seçmediğimize 
göre, Hükümet hakkında gensoru açmak suretiyle 
düşürmek de söz konusu değil; ama bu Meclisin ya
pacağı, Türk milleti adına yapacağı yasal çalışma
lar, yasama görevi yanında da, Hükümetin bazı 
olumsuz hareketlerinin, en azından demokrasinin 
tenkit hükmünü uygulayarak engellemesi tabii bir 
görev olarak Meclisimizin görevi olduğuna inanıyo
rum, 

Değerli arkadaşlarını; 
Bana göre Cumhuriyet Hükümeti, Kurucu Mec

lisin de Hükümetidir. Dolayısıyla Danışma Meclisi
nin de Hükümetidir. 

Size bir iki misal vereceğim. Biraz önce verdiği
miz arayla ben memleketim olan Trabzon'a gittim. 
Trabzon'da karşılaştığım ilk soru, daha 10 gün oldu 
geleli, şekere üç ayda bir zam yaptınız. Biz mi yap
tık?.. Kurucu Meclis mi yaptı?.. Ama Hükümet, 
Meclis, Kurucu Meclis, Danışma Meclisi Cumhuri
yetin bir bütünü olduğuna göre, cevap vermemiz ge
rekiyor. 

Üç ayda bir şekere zam yapan Hükümetin üye
si, bu zammı gerçekten kamuoyuna açıklamamışsa, 
sebebini soramayacak mıyız?,. 

Sayın Komisyon, Hükümet üyesi ihtiyari olarak 
gelip bilgi verebilir. Bilgi vermeye mecbur edeme
yiz mi?.. 

Hükümet başlıbaşına kanun yapabilir mi?.. Ya
pamaz. Nasıl yapar?.. Mevcut yasalara göre, kanu
nu tasarı şeklinde hazırlar, bize gönderir. Kendisi de 
gelir kanunu savunur. 

Kanun yapma yeteneğine sahip bu Meclis her 
halde hesap sorma yeteneğine de sahip olmalıdır. 

Daha önemli bir memleket meselesi; önümüzde
ki günlerde teferruatıyla önümüze gelecek. Dolap
larımızda yüzlerce mektup, telefon, telgraf haberleri 

var. Sanırım sizlere de geliyordur. Şu anda yakla
şık 3,5 milyonu ilgilendiren bir kargaşa var memle
kette. Türkiye işçi emeklilerinin irtibak meselesi. 
Hanginize mektup gelmedi?.. Binlerce mektup geli
yor. Türkiye işçi emeklilerinin intibaklarını Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yapamamış, ağzına yüzüne bu
laştırmış. Aslında Emekli Sandığının bir ayda hal
lettiği koskoca bir intibakı 10 ayda yapamamış. Sa
yın Bakanımız dilediği gibi basın toplantısı yapıp 
açıklama yapabiliyor; ama bize gelen mektuplar biz
de kalıyor. 

Arkadaşlar; 
Eğer biz, bize gelen meseleler hakkında, memle

ket meseleleri hakkında burada konuşamayacak ve 
bakana olumsuz bir hareketini neden yaptın, bir da
ha yapma diyemeyeceksek, en azından şahsiyetleri
mizi yitiririz. 

O bakımdan, lütfen muhterem Komisyonun gün
dem dışı konuşma hususundaki maddeyi geri çekme
sini diliyorum ve değerli arkadaşlarımın fikirlerine 
aynen katılmakla beraber, ihtiyari cevap verme so
rununu, mecburi cevap verme konusuna getirsin. Bi
zi aydınlatmak durumundalar. Yaptıkları yanlışları 
bize bildirmek durumundalar. Çünkü, biz halka da 
hesap verme durumundayız. Hanginiz halkla karşı
laştığınız zaman, çok şükür bir politik iddiamız yok, 
şerefli bir görev yüklendik, memleket meseleleri 
üzerinde her şeyimizle varız; canımızla varız, kanı
mızla varız, kutsal görüşlerimizle varız, Atatürk gö
rüşleriyle varız, kader neyse ona da varız, ama mü
saade edin de yapacağımız görevler esnasında mil
letle karşı karşıya değil, iç içe olmak durumunda
yız. 

O halde, icraatını iyi yapmayan bakan hakkında 
müsaade ederseniz bu kürsüden tenkit müessesesini 
işletelim. Hem öyle 5 dakikayla da değil, lütfen bu 
5'er dakikaları 10'ar dakikaya çıkarın. 3 kişiyi de 
5 kişiye çıkarın. Kısıtlıdır, 5 kişi konuşsun. Hükü
met kendisi hakkında yapılan tenkide gelsin, cevap 
versin. Böylece hem Meclis aydınlansın, hem millet 
aydınlansın. 

Benim maruzatım, dileğim budur. 
Tabii ben bir konuyu misal verdim. Büyük mil

yonları ilgilendiren diğer konular da var. Örneğin, 
Karadeniz sahilinde çay meselesi var. Vatandaş de
vamlı mektup yazıyor, telgraf çekiyor. Ne olur Ku
rucu Meclis üyeleri, bizim çaylarımız bu sene tarla
da kaldı, denize dökülmedi; ama fabrikalar çalış
madı. Bu sene belki çay kıtlığı da gelecek. Tekel Ba-
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kanından bu icraatının hesabını hiç kimse sormaya
cak mı? Meclis varsa sormak durumundayız. Tekel 
Bakanı buraya gelmeli, müsteşarını göndermeli, bu
nun gerekçesini bize anlatmalı. 

'Bugün Karadenizli, Doğu Karadenizli un alma du
rumunda değil. Ununu alamıyor, verdiği çayın para
sını da alamıyor. Bunu eleştirmeyecek miyiz değerli 
arkadaşlarım?.. Bunun hesabını biz sormayacaksak, 
buradaki mevcudiye'tiiımiz; ne ola ki?.. Kanun yap
mak yetkisini haiz Meclisimiz, icraattan cevap alama-
yacaksa, bu Meclislim mevcudiyeti göl'geli bir mev
cudiyet olur., 

IBenim maruzatım bumdan ibarettir. Beni dinlediği-
niz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım efen
dim. (Alkılşlar)., 

IBAIŞIKİAN — Sayın Komisyon?.. 
İÇTÜZÜK GEODOt KOMtiSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎSMAÎL ARİAR — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Konuşmacı bazı arkadaşlarımız maddeyi yanlış 

bir temele 'oturtarak mütalaalarını beyan etltiler. Bu 
maddenin denetimle hiç bir ilcisi yoktur. Daha önce 
kabul ettiğiniz 48 nci madde, Danışma MıeoliM ğün-
deminii, Danışma M'eclsi Başkanlığınca aşağıdaki sı
raya göre düzenler hükmü yer atafüakta ve burada 
guddem 4 madde hallinde tespit edilmiş bulunmak
tadır. Biraz sonra görüşeceğimiz 50 nci maddede, 

«Adını öncdden kaydettirmeyen veya oturum esna
sında Başkamdan söz almayan hüç kimse konuşamaz. 
Gündem gereğince görüşüleceği belli ve bilinen ko
nular dışında, Divan Üyeleri, söz aknak istemi kay
dedemezler.* hükmü igelecektir, 

(Bildiğiniz gibi, Meclisler çalışmalarını, önceden; 
belli edilen, ilan edilen, üyelere duyurulan bir gün
dem içinde yürütülürler. Şimdi görüştüğümüz 57 nci 
madde bunun bir ayrıntısını teşkil etmektedir, Mad
denin kenar başlıklarından da açıkça anlaşıldığı gi
bi, bu, gündem dışı konuşmadır. Gündem dışı konuş
ma da eski İçtüzüklerde ancak olağanüstü ve acil hal
lere hasredilmiş olduğu, bir arkadaşımızın yerinde 
alarak, Sayın Yarkm'un işaret ettiği gibi, Komisyonu
muz bu olağanüstü adi halleri çıkartarak, daha ge
niş bir alanda konuşma imkânını üyelere sağlamış bu
lunmaktadır. Hükümetin bu konuşmalara gerektiğinde 
istediğinde cevap verme hakkı tabiidir. Yürünmenin 
hakkidir. Gündem dışı konuşmanın yapıldığı birle
şimde herhangi bir »bakan yahut günıdlem dışı.. 

iBAlSKIAN — Sayın üyeler, dahili elektrik jenera
törlerinin çalışmadığı anlaşılıyor.. Teyplerin, içtüzük 
gereğince zapta gerekli oliduğu anlaşıldığından, top
lantıyı saat ÜLOO'e kadar kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 10.20 

İKtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : Ü'l.OOı 

BAŞKAN : BaşkauvekilS Fenni İslimyelL 
KÂTtP ÜYELER : Ifcmren AYKUr, Evliya PARLAK 

İBAIŞİKAİN — Sayın üyeler, 8 nci Birleşimin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Buyurun Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇÎOt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎSMAİÎL ARAR — Sayın Başkan sayın üyeler; 
İrademiz dışında vukua gelen bu inkıltadan son

ra, sözlerimin ilk kısmından başlayarak, ancak çok 
kısa bir özetle konuya gelimek istiyorum. 

Arz ettaiştiim ki, 57 nci maddenin, meclisin de
netleme yetkisi dl'e bir ilgisi yoktur. Meclisler belli bir 

gündeme bağlı olarak çalışırlar ve gündemde görüşü
leceği belli ve bilinen konular dışımda, kâtipler, di
van üyeleri söz dahi kaydedemezler. Bu maldlde, bu 
genel kuralın bir ayrıntısını, bir istisnasını getirtmek
tedir, Aidi üstünde «Gündem dışı söz» diyoruz., 

Eski içtüzüklerde gündem dışı söz, olağanüstü 
acele hallere hasredilmiş olduğu halde, Komisyonu
muz bu hükmü çıkararak, daha geniş söz söyleme 
imkânını sayın üyelerle tannmış bulunmaktadır., Ancak, 
burada takdir buyurursunuz ki, başkanların söz ve-
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rip vermemekte takdir hakiki vardır., Çünkü mecli
sin gündemi mahmul olabilir, söz isteyen üyeler çok 
olabilir, söz isteyen üyelerin konu itibariyle arasında 
'bir ayırım yapmak gerekirse, öncelikle acele ve ola-< 
ğanüst'ü işlere söz vermek gerekebilir, diğerlerine Sa
yın Başkanlar, gündemin durumunu, söz isteyenlerin1 

sayısını, konuların önemini hatırlatarak, bu slöz iste-' 
temlerini belli bir birleşimde değil, daha ertesi birle
şimde yerine getirebleceğin'i söylerler ve bu suretle 
bakidir halklarını kııllaınımıış olurlar. 

IBir sayın üye, bunun işleyişi üzerinde «Nasıl olur?» 
dedi Yani hükümetin cevap vermesi konusunda gün
dem dışı söz talepleri bMeŞimin başından evvel baş
kanlığa intikal eMği için, başkanlık konunun ilgisine 
göre, ilgili balkanı daha önceden haberdar eld'er. Ba
kan, bu suretle haberdar olduğu, kendisimi ilgilendi
ren gündem dışı konunun görü'şüleceği gün Meclise 
gelebilmiş ise ve diliyorsa bu gündem dışı konuşma
ya cevap verir. Herhangi bir sebeple gündem dışı ko
nuşmanın yapıldığı günlde Mecliste bulunmuyorsa, 
müteakip birleşimlerde daha önce yapılmış olan gün
dem dışı konuşmaya gerekiyorsa cevap verir. Hükü
metin mutlaka yapılan konuşmalara cevap vermesi 
zorunluluğu, bir içtüzük hükmüyle getirilemez, bu 
tamamen hükümetin kendi takdirine kalmıştır, 

(Üyelerin gündem dışı söz hakkı olduğu gibi, hü
kümetin de gündem dışı söz hakkı vardır. Ancak, hü
kümet gündem dışı bir konuşma yaparsa, bu Danış
ma Meclisinin sayın üyelerine de konuyla ilgili kal
mak, sınırlı kalmak üzere bir cevap hakkı doğurur. 
Bu da maddede hükme bağlanmış bulunmakitadır. 

'Komisyonumuz yapılan eleştirileri ve ileri sürü
len görüşleri dikkatle dinlemiş, buna rağmen bu 
maddede herhangi bir değişiklik yapılması görüşüne 
varamamıştır. Bu itibarla maddenin aynen kabulünü 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla., 

IBASKJAN — Teşekkür ederiz Sayın Arar. 
Bu konuda bir önerge yok. 
İSayın Arar'ı dinledik. Bu konuda bir önerge bu- J 

luhmuyo'ır..-
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum., Kabul edenler., 

Etmeyenler.. 57 nci madde aynen' kabul edilmiştir, 
Madde 5i8̂ i okuituyorum, 
Sözalma, sözlü vepazılıkonuşmalar, 

vMIAfDDE 58.—^ Adını önceden kaydettirmeyen I 
veya öturuttl̂ ^ sıracında Başkandan söz almayan hliç I 
kktisü konoşamaz, I 

I Gündem gereğince görüşüleceği belli ve bilinen 
I konular dışında. Divan Üyeleri, Söz alma istemi kay

dedemezler. 
Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edi

lerek kürsüden yapılır, 
/Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, 

yerinden konuşma izni verebilir. 
Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya 

I Başkanın izni ile bir Divan Üyesine okutturulması 
mümkündür. 

Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyon
dan soru sormak lislteyenler, sorularını yerlerinden so
rarlar, 

Sorular, konuşmalar bititiMen sonra sıra ile soru
lur. 

Genel Kurul, Başkanın veya beş üyenin yazılı is
temi üzerine konuşmaların sürelerini, onlbeş dakika
dan az olmamak üzere kısıtlayabilir, 

ıBAŞİKİAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?,. Buyurun efendimi, 

HAIM'ZA EROĞLU — Efendim, bir sorum var, 
yerimden sorabilir miyim? 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAIMZA EROĞLU — .58 nci maddenin son fık
rası, «Genel Kurul, Başkanın veya 5 üyenin' yazılı 
İstemi üzerine konuşmaların sürelerini, 15 dakikadan 
az olmamak üzere kısıtlayabilir,» hükmünü öngör
mektedir. Çalışmalarda sıhhatin sağlanması ve asga
ri sürenin tayini söz konusu olduğundan; buradaki as
gari sürenin Genel Kurul kararıyla da genişleyebi
leceği söz konusu olduğundan, acaba bu 15 dakika ye
rine 10 dakika olması uygun olabilir mi diye Komis
yondan rica edeceğim? 

BAŞKAN — Teşefekür ederim Sayın Eroğlu, 
Komisyonun görüşünü rica edellim, 
(tOTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARIAİR — Efendim 10 dakika teklifine biz 
de katılıyoruz, daiha uygundur. 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen?., 

AYMAN FIRAT — Sayın Başkanım, soru sora
bilir miyim7 

BAÇIKIAN — Buyurun efendlim. 
AYHAN FIRAT — Efendim, içtüzüğümüzün 

kabul ettiğimiz 12 nCi maddesinde, «Divan Üyeleri
nin seçimi» diyor ve DıVan Üyelikleri tadat ed'itaiş 
durumda; Başkanvek'iHeri, Klâ'tip Üyeler ve İdareci 
Üyeler. 16 acı, 17 nci, hatta 118 nci maddede Dîvan 
üyeliklerinin tadatı yapılmıştır. Başkanvek'iMeri, Kâ-
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tip Üyeler ve idareci Üyelerin görevleri belirtilmiş-
' tür. 

Bu maddede, ve bumdan önceki kıyafet maddesin
de, DiVıan üyeleri olarak yalnız kâtip üyeler kasdedil-
mektedir. Acaba, bir kavram kargaşası mevzubahis 
mi'dir?-. Bunlara da «'K.âltiip Üye» tabirini kuliansak 
daha doğru olmaz mı?. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.., 
IIGTÜZÜİK oBOtot KOMISYONU SÖZJCÜSÜ 

İSMAİL ARİAR — Efendim, şüphesiz olabilir. An
cak, Kâtip Üyeler Genel Kurulun toplantısı sırasın
da Başkanın sağında ve solunda oturdukları ve o kür
süye heyeti umumiyesiyle «Divan» dendiği içim bura
da «Divan Üyesi» tafoiiri kullıanııknıştır. Maksat, «Kâ
tip Üye»dir. Mutlaka değiştirilmek zorunluluğu yok
tur, böyle de kalabilir; bir kavram kargaşalığı da 
doğmaz. 

(HAŞKİAN — Teşekkür ederim, 
(Bu maddeyi, biraz evvel Sayın Komisyonumuzun 

da iştirak ettiği şekilde, son fıkrasındaki 15 dakikanın 
10 dakika olarak mütalaa edilmesi kaydıyla.. 

MHHSMET AY1DAR — Sayın Balkanım, usul hak
kında söz istirham ediyorum, oylamaya geçmeden 
evvel. 

ıBAŞKiAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYlDİAR — Efendim, önerge verilme-

'diğine göre, bir üye arka'daşımızm temennisine da
yanarak böyle bir değişikliğe gidilemeyeceğini arz et
mek istiyorum. («Komisyon ıkabuıl etti» sözleri). 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon?. 
ilOTÜZıÜK G E Ç M KlOMItlSYONU SÖİZOÜİSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, komisyon olarak katıl
dığımıza göre, Sayın Arka'daşıımizm esasta doğru olan 
bu önerisi burada geçerli olmuyor., Biz, komisyon ola
rak teklif etmiş oluyoruz, Yani, teklifi tekabbül edi
yoruz-

IBIAİSKİAN — Muhlterem üyeler; 
IKbmiisyonun her zaman teklifleri tekabbül edip 

bizzat ilgili maddelerde tashiiihat yapması mümküridür. 
ıBu itibarla, Komisyonumuzun tekabbül ettiği şek

liyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. İttifakla kabul eldlmiştir. 

59 neu maddeyi okutuyorum., 
Söz sırası ve söz sırasını değiıştürme. 
ıMADOE 59. — Söz, kayıt veya istem sırasına gö

re verilir. Genel Kurul gerekli görürse, görüşme ko
nusunun lehlinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere 
sırayla söz verilir. 1 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce söz alanların 
adlarını söz alış sırasına göre okutur., 

Hükümet ve Esas Komisyona söz almada öncelik 
tanınır. İlik öncelik Esas Komisyona, ikinci öncelik 
Hükümete aittir. 

İSon söz üyeninidir, 
•Bir üye Söz sırasını diğerine verebilir. Söz, sırası

nı bir başkasına veren üye bundan faydalanan üyemin 
sırasında konuşabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Sayın Kurtoğlü. 

ISEROA KIURTOĞUU — Efendim, elimizdeki 
taslağın 10 ncu sayfasına isabet eden iBk fıkrada, «{Hü
kümet ve Esas Komisyona Söz almada öncelik tanı
nır». dediği halde, «tik öncelik Esas Komisyona, ikin
ci öncelik Hükümete aittir» deniyor, Bu fıkrada, iki 
cümlesi iaralsınida öncelik balkımınfdan taktiilm tehir 
yapılmış intibaı var. Esası şöyle olması lazım gelmez 
miydi; Komüsyona Soruyorum? 

i«iEsas Komisyon, Hükümet söz almada önceliğe 
haizdir». Hükümeti başa değil, esas komisyonu başa 
aknaîk lazım; çünkü, «îlik löncelik esas komisyona ve
rilir» diye önceliği olanın esas komisyon olduğunu 
tasdik ediyor. Bu tasdik, birinci cümlede aksine ifa
de eidillmiş. Birinci cümlede esas komisyonun başa alın
masını, hükümetin sonraya alınmasını talep ediyo
rum. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlü. 
İKlomiîsyonun görüşünü rica ediyorum. 

IİOTÜZJÜK OEÖlöt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, olabilir, «Olmaz» diye 
bir <şey yok. Ancak, bu şekliyle de kalmasın'da hiç bir 
sakınca yok. 

Şimdi, devlet hiyerarşisi içiride hükümet önde ge
lip esas komisyon sonra geldiğine göre, öncelik, söz 
almada öncelik kime aitse, birinci fıkrada onun için 
hükümet başta gelmiş ve sonra esas komisyon ifade 
edilmiştir; ama ikinci cümlede, Meclis içinde bu ön
celiğin de öncesi kime aittir hiükmü yer alırken, ilk 
öncelik esas komisyona, ikinci öncelik hükümete ait
tir denilmiştir., 

IBu bakımdan, yani mantık ve ifade silsilesi içinde 
bir hata yoktur. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar, 
ıRBMZıl BANAZ — Bir soru sorabilir miyim?.. 
IBAŞKIAN — Buyurun efendim-
(RiEMZll BAN1AZ — Simidi, pölitök meclislerde çok 

değişik: amaçlarla kullanılan bu maddenin soh fıkra
sına bu Meclisimİ2İde neden gerek görütaıüşltur..? 
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Açıklanabilir mi acaba; üyelerin söz sırasını bir baş
ka üyeye vermesi? 

BAŞKAN — Evet. 
Sa'ym Komisyon?.. 
İÇTÜZÜK GEÇICI KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, politik meclisle politik 
olmayan meclis tefrikini bendemiz anlayamadım. Mec
lislerin kendisine bas bir çalışma düzeni vardır. Diye
lim iki, görüşülen herhangi bir mevzu üzerinde 10| ar
kadaş söz almıştır. Sırayla siöz vereceğine göre Baş
kan, üçüncü sırada yer alan 'bir arkadaş onuncu sıra
da yer alan bir arkadaşa siöz sırasını verebilir. Bunu 
ifade etmek için bu. Gelir, ricada bulunur «Arka
daş, benim bir işim var, gideceğim; söz sıranı bana 
ver» der ve söz sırasını vermiş olan da, sırasını ver
miş olduğu arkadaşın sırasında konuşur.. 

Bundan ibaret. 
İBAİŞKJAN — Teşekkür ederim., 
ISayın Ender., 
(MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bir 

Kelimenin açıklanmasını istirham edeceğim arkadaş-
lardan. 

iBirinoi fıkranın ikinci cümlesinde, «Genel Kurul 
gerekli görürse, görüşme konusunun lehlinde, aleyhin
de ve üzerinde olmak üzere..» diyor. Bu «Üzerinde» 
kelimesinin1 anlamını anlayamadım efendim; lehinde 
aleyhinde, anladık da. 

IBAjŞKAN — Teşekkür ederim., 
(Komisyonun görücünü rica edelim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

'İSMAİL ARAR — Efendim, şimdi, görüşmelere ge
çildiği zaman söz alan Sayın üyelerin, görüşme ko
nusu olan maddenin veya konunun lehinde, aleyhinide 
konuşacaklanı veya ne lehinde, ne aleyhinde; ama 
hakkında, üzerinde konuışaeaklaırı ilk başlangıçita bel
li değildir. Herkes kalkar görüşünü serbestice Genel 
Kurula aırz eder; fakait Genel Kurul karar verir ise, 
konunun lehinde, aleyhinde veya üzerinde, hakkında 
konuşacaklar arasımda bir ayrım yaparak bu ayrım 
içinde konuşturulab'ilir. 

«Üzerinde», «Hakkında» demek. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan; 
(Komisyon sözcüsü arkadaşımız, bu cümledeki hü

kümet ve esas komisyonu tarif ederken hükümetin 
evvel gelmesi gerektiğinden bahsettiler. ıBu bir proto
kol usulü müdür? ESSUSL komisyon Meclis olduğuna 
göre, bu protokolde sıra ne şekilde olmalıdır?.. Lüt
fen1 açıklasınlar, bunda fayda var. 

(BAŞKAN — Sayın Arar?.., 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ / 

İSMAİL ARAR — Efendim, arz ettim. Mecİs için
deki çalışîmada esas komisyon, hükümetten önce ge
lir ve onun için de ona öncelik tanınmışıtır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmeler tamam-
l'anmış'tır., 

(59 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

)60 ncı maddeyi okutuyorum. 
Hükümetin Temsili, 

(MİADDE 60. — Her görüşmenin başından sonuna 
kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere Başba
kan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilendi
rilmiş birincıi derecede sorumlu daire amirlerinden 
bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler görüş
menin başında hazır değillerse, o konudaki görüşme 
bir defalık gelecek birleşime bırakılır. 

Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği Daire Baş
kanı veya üyesi, gerektiğinde Danışma Meclisinde 
açıklama yapabilir. 

BAIŞKİAN — Teşekkür ederim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HSMAİL ARİAR — Sayın Başkan.., 
BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, bu maddede 24815 sayılı 
Kanunun 25'nci maddesihin ikinci bendinin getirdiği 
bir amir hükme dayanarak ufak bir değişiklik yap
mak gerekiyor ve buna uygun olarak maddenin ke
nar başlığının da değişmesi gerekiyor. 

ıBu itibarla görüşmelere başlamadan ve sırf zaman 
'tasarrufu bakımından maddenin lütfen Komisyona ia
desini oya sunmanızı istirham ediyoruz. 

BASKİAN — Teşekkür ederim. 
Gerekli değişikliği yapmak üzere bu maddenin 

Komisyona iadesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler., Etmeyenler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde: 61'i okutuyorum., 
(Usul Hakkında Konuşma., 

MADDE 61. — Görüşmeye yer olup olmaması, 
(Başkanı gündeme veya Danışma Meclisinin çalışma 
usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya 
geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer isteriden 
önce konuşulur., 

ıBu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan 
fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok iki
şer üyeye söz verilir. 

110 — 



Danışma Meclisi B : 8 18 . 11 . 1981 O : 2 

Bu görüşme sonucunıda oya ıbaşvurmak gerekirse. 
oylama işaretle yapılır. 

(BAIŞKIAN — Teşekkür ederim. 
IMaldde üzerinde soz almaık isteyen?. Buyurun Sa

yın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Bu on dakikayı ben 

ıfazla mütalaa ediyorum. Beş dakikaya indirilmesinin 
yerinde olacağına kaniim. 

İHAISKİAİN — Komisyonun giörüşünü rica edelim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARİAR — Bfenidim, olabilir. Yani bir İsra
rımız yok. Bu on dakika azami bir hadldir. Zaten usul 
meselesi üzerinide on dakika söz söylemek hemen he
men mümkün değildir; ama biz beş dakika ile sınır
lamayı da uygun bulmamışltıık. Maaza tekablbül edi
yoruz. Komisyon olarak; beş dakika olsun efendim. 

iBASKİAN — Sayın üyeler, Komisyon tarafından 
•tekabbül edildiği şekilde, yani on dakikanın beş daki
kaya indirilmesi ka^dı ile bu maiddeyi kaiti surette oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

'Ma'dde '62'yi okultuyorum efendim. 
Balkanın Görüşme ve Oylamalara (Katlamaması. 
'MADDE 62. — Genel Kurula başkanlık eden Baş

kan veya Başkamvekili, asıl konu görüşülürken ve oy
lanırken hliçbir suretlte görüşünü açıklayamaz. 

(Başkan veya başkan vekilleri, görevlerinin, yerine 
getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmala
ra katılamazlar. Kiişisel savunma hakları saklıdır. 

IDanışma Meclisli Başkanı oy kullanamaz. 
.Başkanvekilfierİ oiturama başkanlık yapmadıklları 

zaman, oy kullanabilir ve oyunun rengini belirtmek1 

üzere söz alabilirler. 
Görüşmelere katılmak isteyen bir Divan Üyesi 

İBaşkanlık Kürsüsünde görevli ise yerini bir diğerine 
bırakmak zorundadır. 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
İMadde üzeriride slöz almak isteyen? 
IKİAMIER GENÇ — Sorum var Sayın Başkanüm. 
(BAlŞİKlAIN — Buyurunuz Sayın Genç. 
IKİAİMİER GENÇ — Efendim, bu son fıkrada; 

«Görüşmelere katılmak isteyen bir Divan Üyesi Baş
kanlık Kürsüsünde görevli ise yerini bir diğerine bı
rakmak zorundadır» yerine «Kürsüyü terk etaıddik-
çe» şeklinde değiştirilmesinin daha uygun olacağı 
inancındayım ben. Yani bir arkadaş bulunup getiri
linceye kadar kürsüdeki arkadaş kalkıp konuşmasını 
yapar, yerine geçebilir., Böyle bir kolaylığın sağlan
ması konusunda Komisyondaki arkadaşlarımız ne 
'der7 

iBAŞKIAN — Teşekk!ür ederim. 
(Komisyonun görüşünü rica edelim. 
AKİF BRGtNlAY — Sayın Başkanım küçük bir 

noktada vuzuha varmak istiyorum, 
IBAŞKIA1N — Komisyon müsaade ederse Sayın 

iErgjinay'ın görüşünü dinleyelim. 
A'KİF ERGİNAY — Küçük bir nokta. 
Şimdi, «iDanışma Meclisi Başkanı oy kulHana-

maz.» diyor. Ardımdan «BaşkanvekiHeri oturuma 
'başkanlık yapmadıkları zaman, oy kuUanıalbilir...y 

Şimdi bir Başkanvekil Riyasette iken asıl başkan 
bizim aramızda bulunduğu zaman, o kendi oyunu 
kullanamayacak mı? 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edelim. 
AKİF ERGİNAY — Yani ona da herhangi bir 

şekilde burada aramızda bulunduğu zaman oy hak
kını tanımıyor... Parlamento sistemi böyle ise ben 
de uyarım talbii. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Komisyonun görüşünü rica edelim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, Başkan hiç bir surette 
oy kullanamaz. Yani bir üye olarak ıburada oturdu
ğu zaman da oyunu kullanamaz; ama başkanvekil-
leri için hüküm başkadır. Onlar, ancak riyaset ettik
leri zaman oy kullanamazlar. 

Diğer görüşe gelince; biz katılmıyoruz sayın ar
kadaşımızın mütalaasına. Yani, işlerlik kazanan bir 
maddedir. Esas hüküm getirilmiştir. Her zaman müm
kündür. ©ir görevli ile haber gönderir, arkadaşını 
çağırır; yerine o gelince iner, konuşur 'kâtip arkadaş
larımız. 

BAŞKAN — Teeşkkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, dört Divan 

Kâtibi arkadaş var. İkisi olmazsa burada o zaman 
ne olacak yani? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bırakamaz efendim, inemez. 
Yoksa konuşamaz. 

KAMER GENÇ — Kısıtlanmış oluyor Divan 
Üyeleri için Divan Kâtipleri için. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Arar 'biraz evvel
ki açıklamasında, Başkanın hiç bir şekilde burada 
üye sıfatı ile oturduğu zamanda da oy kullanamaya
cağını işaret buyurdular. O zaman 62 nci maddenin 
ilk cümlesi bu anlamı vermiyor. Yanlış anlamıyor
sam madde şöyle; 
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«Genel Kurula Başkanlık öden Başkan veya Baş-
kanveküi asıl konu görüşülürken ve oylanırken hiç
bir sutfötte görüşünü açıklayamaz.»( 

Bunun ters anlıamı, eğer Genel Kurula Başkanlık 
etmiyorsa Başkan, o zaman, ası! konu görüşülürken 
dahi oyunu kullanabilir, manası çıkabilir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, üçüncü fıkrada 
zannediyorum açıklık var, 

FEYZt FEYZİOĞLU — Üçüncü onu tamamlı
yor. Ama, birinci fıkradaki o tereddüdümü ortadan 
kaloırmak açısından; «(Genel Kurula Başkanlık eden 
Başkan hiç bir ziaman ve Başkanvekili de asıl konu 
görüşülürken hiç Ibir surette görüşünü açıkılayamaz») 
denirse tereddütüm ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Komisyonun görüşünü rica edelim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

söz istiyorum. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, arz edeyim de Sayın 
Feyzioğlu'nun sualine cevabımı. 

Simidi efendim, birinci fıkra görüş açıklamayı ya
saklıyor. «Genel Kurula Başkanlık eden Başkan ve
ya Bâşkanvekili, asıl1 konu görüşülürken ve oylanır
ken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz.» Bu başka 
bir hüküm, 

«Başkan veya başkanvekilleri, görevlerinin yerine 
getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara 
katılamazlar. Kişisel savunma hakları saklıdır.» 

Bu da başka bir hüküm. 
Nihayet üçüncü fıkrada; Sayın Feyzioğlu'nun de

ğindiği konu geliyor: «Danışma Meclisi Başkanı oy 
kullanamaz.»! hükmü hem bizzat Başkanlık ettiği za
man, hem bir üye olarak burada oturduğu zaman 
oy kullanamama kısıtlamasını getiren hükümdür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Sayın Doğu, buyurunuz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Müsaade «der mi

siniz buradan konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN —- Buyurun, 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, birinci 

fıkrada «Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya 
Başkanıvekili asıl konu görüşülürken...»ı deniyor. Pe-
ki, acaba bir fer'i konumu var ki bunun üzerinde? 
©unun yerine «Bir konu görüşülürken»! demek ka-
fidir. Mefhumu muhalifinde (ba£ka bir fer'i konu var
mış da onda Başkan oyunu fcuUanabilirmiş gibi bir 
mana çıkıyor, 

BAŞKAN '—- Teşekkür ederim Sayın Doğu1. 
Komisyonun görüşünü rica edelim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, asıl konu ilte fer'i ko
nuyu soruyorlar. Yerinde bir soru. Başkan hiç ağzı
nı açamaz, konuşamaz manasına değil bu. Esas ko
nu ne ise, tartışması olan, oya sunulacak olan konu; 
ama görüyorsunuz şu Tüzük çalışmaları dolayısıyla 
dahi çeşitli usul sorunları ortaya çıkıyor. Başkan tak
dim yapıyor, «Gelen öriergeleri okutuyorum!»! diyor. 
Bu önergenin mahiyetini izah ediyor; budur. Yani, 
asıl konu ile Başkanın diğer görevlerinin yerine geti-
rilimesi sırasındaki konuşma zorunluluğu vardır, onu 
tefrik etmek için yapılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekküt ederim. 
, Buyurun Sayın; 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; 62 nci 

maddenin dördüncü fıkrasında aynen; «Başkanvekil-
leri olturuma başkanlık yapmadiklan zaman, oy kul
lanabilir ve oyunun rengini belirtmek üzere söz ala-

Başkanvekillterinin oy ku!-
pengini belli etmek gibi bir 
«Ve»| kelimesi yerine «Ve-
Saym Başkanım? 

bilirler.», diyor. Burada, 
landığı takdirde oyunun 
anlam çıkıyor. Buradaki 
ya» olması gerekmez mi 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edelim, 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, yani gerektiğinde; bir 
şey yok zannediyorum... 

BAŞKAN — EsasenJ «Alabilirler» diye cümle 
bitmektedir. Bu açıklamalardan sonra maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kalpul edenler... Kabul etme
yenler... İttifakla kabul edilmiştin 

Madde 63*ü okutuyorum : 
Görüşmelerde Genel Düzen : 

MADDE 63. — Genel Kurulda söz kesmek, şah
siyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hare
ketlerde bulunmak yasaktır. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim. 63 ncü madde 
üzerinde görüş bildirmek isteyen sayın üye var mı 
efendim?., Yoktur. 

Komisyonun bir mütalaası var mı efendim? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Hayır efendim, 
BAŞKAN — M!addeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum : 
Başkanın Söz Kesmesi : 
MADDE 64. — Kürsüdeki üyenin sözü ancak 

Başkan tarafından^ kendisini İçtüzüğe uymaya ve ko
nudan ayrılmamaya davet 
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İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelme
yen üyemin 'aynı 'birleşimde o konu üzerinde konuş
maktan yasaklanması Başkan tarafından Genel Ku
rula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar ve
rir, 

BAŞKAN — 64 nçü ma'ddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

65 noi maddeyi okutuyorum : 
Konuşma Üslubu : 
MADDE 65. — Genel Kurulda kaba ve yarala

yıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan, derhal temiz 
bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kul
lanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet 
eder. Başkan gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde 
salondan çıkartabilir. 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve ya
ralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin 
yapılması liçin, o yazı ve önergeyi sahibine geri ve
rir. 

BAŞKAN — 65 noi maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

66 nci maddeyi okutuyorum : 
Gürültü ve Kavga : 

MADDE 66. — Başkan görüşmeler sırasında gü
rültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düze
nini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya 
ara verileceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti 
gösterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam eder
se oturuma en çok bir saat ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü ve kavga
ya son verilemiyorsa, Başlkan birleşimi kapatır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Madde okunurken bu

rada, «ilhtar etmek suretiyle»! dediler. «Buyurmak 
suretiyle^ acaba geçse Sayın Komisyon katılır mı? 
Biraz daha nazik bir deyim olurdu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın ökte. 
ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Sayın Komis

yondan bu maddeyi geri almasını istiyorum ve tasa
rıdan çıkarmasını diliyorum. Bu Mecliste gürültü ve 
kavga olmaz. («Olabilir»» sesleri). 

.Bir dakika efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ökte. 

ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Bu madde Mil
let Meclisi ve Senato İçtüzüMerindlen alındığı için 
buraya girmiştir. Bu Mecliste; bu Danışma Mecli
sinde ne gürültü olur, ne kavga olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Bunu, buraya 

yazmakla tarihli bir hata yapmış oluyoruz. («Bravo» 
sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, teşekkür ede
rim. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım. 

Sayın Zekai Ökte'nin görüşlerine iştirak ediyorum. 
Ancak, benim 'kanımca burada Komisyonun bu şe
kilde bir maddeyi tedvir etmesi, herhangi bir ihti
male Ikarşı durumu ortaya koymak ve bunu önceden 
görmek balbındadır, 'Bence, yerindedir, kalmasında 
bürçok yarar var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, ihtar, bu maddede 
uyarma karşılığı kuianılmtştır ki, 4 ncü bölümde 
98 nci maddede üyelere verilebilecek disiplin cezala
rı sayılırken bu uyarma orada da yer almıştır. 

Maddenin çıkarılması görüşüne katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — ihtarın uyarma olarak düzeltilmesi
ne iştirak ediyor musunuz? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Hayır efendim, ihtar olarak kal
masını istiyoruz. Bu suretle anlamını açıklamış ol
dum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi bu açıklama üzerine oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ekseri
yetle kabul ddilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Açıklama Hakkı : 
MADDE 67. — Şahsına sataşılan veya teri sür

müş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine affo
lunan Hükümet, Komisyon veya üye açıklama yapa
bilir ve cevap verebilir. 

Açıktama ve cevaplar için Başkan, aynı oturum 
içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. 

Bu suretle söz almak isteyen ne sebepten dolayı 
konuşmak istediğini Başkana bildirir. 'Başkan söz ve
rip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça 
kendisine söz verilmeyen kimse direnirse Genel Ku-
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ruî, bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar 
verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Madde 68'i okutuyorum : 
Gizli Oturumlar : 

MADDE 68. — Danışma Meclisi Genel Kurulu, 
Başbakanın veya bir bakanın veya on üyenin yazılı 
istemi üzerine gizli oturum yapabilir. 

Gizili oturum önergesi verilince, gizli oturumda 
bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salo
nundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra gizli otu
rum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hü
kümet adına Başbakan veya bir Bakan veya önerge
deki birinci imza sahibi üye yahut onun göstereceği 
bir diğer imza sahibi üye tarafından açıklanır. Ge
nel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmelerin tu
tanakları Divan Üyelerinde tutulur. Ancak, Genel 
Kurul uygun görürse, yeminli stenograflar bu görevi 
yerine getirebilirler. 

Dinleyici olarak, Devlet Başkanı ile Mili Gü
venlik Konseyi üyeleri ve balkanlar gizli oturumlarda 
bulunabilirler. 

Gizli oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, 
gizli oturumda 'bulunanlar ve bulunma hakkına sahip 
olanlar .tarafımdan hiçbir açıklama yapılamaz. Bun
lar Devlet sırrı olarak saklanır. 

Gizli oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kal
karsa, Başkan, açık oturuma geçilmesini teklif eder. 
Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üyeler?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Söz istiyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Burada, gizli otu

ruma katılmak için Devlet Başkanının 'bizim müsaa
demizi atmak gerekir gibi, o manaya gelen bir de
yim var. Bu hususd'a bir açıklık getirilmemiştir. Ora
daki, «(Devlet Başkanı»! deyiminin çıkarılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim, burada «Milli Gü

venlik Konseyi üyeleri ve Genel Sekreteri de katı
labilir» şeklinde bir ibarenin yer almasında Komis
yon bir sakınca görmüyor mu?.. Zira, «Komîsyon-

. hurda gizli oturum»! başlıklı 31 nci maddede Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinden bahsedildiği 
halde, burada bahsedilmemiş. Acaba bu yönden bir 

I önerge?.. 
I BAŞKAN — Esasen bu konuda bir önerge var 
I efendim, daha sonra oylatacağım. Madde üzerinde 
I söz veriyorum efendim şu anda. 

MUZAFFER ENDER — Söz alabilir miyim 
efendim? 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu 

I gizli oturum için 10 imza ile önerge verilebileceğine 
I göre, bu 1Q İmza sahibi gizli oturumda bulunabile

cekler mi? Bu hususta bir açıklık yok maddede. 
I BAŞKAN — Peki efendim. Madde üzerinde söz 
I isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
I Bir önerge var, 'okutuyorum efendim: 
I Danışma Meclisi Başkanlığınla 
I 68 nci maddenin 4 ncü fıkrasına, «Milli Güven-
I lık Konseyi Genel Sekretiri» nin ilavesiyle fıkranın; 
I «Dinleyici olarak, Devlet Başkanı, Mİ1.M Güvenlik 
I Konseyi üyeleriyle Bakanlar ve Milli Güvenlik Kon-
I şeyi Genel Sekreteri gizli oturumlarda bulunaMl'ir-
I 1er.» 'şeklinde değiş'tirilmesini arz ve teklif edemiz. 
I Fikri Devrimsel Ali Dikmen 
I Al'âeddin Aksoy Recai Dinçer 
I Ahmet Senvar Doğu Mehmet Aydar 
I îmren Ayku't Eşref A'kıınıcı 
1 Mustafa Aysan Mahmut Akkılıç 

I BAŞKAN — Komisyonu, gerek önerge, gerek 
I diğer sorular üzerindeki görüşünü rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I İSMAİL ARAR — Efendim, önergeye aynen katı

lıyoruz ve redaksiyon İçin önergenin Komisyona ve-
I rilmesii şart değildir; çünkü gerekli yerine gayet gü-
I zel monte edilmiştir. Maddenin bu şekli ile oylanma-
I sında hiçbir sakınca yok, katılıyoruz, 
I «On üye» meselesi (gayet sarih. Elbööbeki Danışıma 
I Meclisi üyeleri olduklarına göre ve gizili oturum Da-
I nışma Meclisinde yapılacağına göre, gizli oturumu 

talep eden üyelerin katılması son derece tabii. Diğer 
Soruyu duyamadım efendim bilmiyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Devlet Başkanının 
katılması için müsaademiz alınıyormuş gibi bir mana 

I çıkıyor burada. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Hayır efendim, hayır. Devlet 
I 'Başkanının kendi arzusuna bağlı, dilerse katılabiilir. 
I Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu önerge istikametinde 
kati surette oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?.. 
Kabul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 69'u okutuyorum. ^ 
Gizli Oturum Tutanakları :, 
MADDE 69. — Gizli oturum tutnaklarının birleş-

tirilmesinıden sonra, ıgizji Ibir oturum yapılarak eski tu
tanak özeti okunur, özetle 'birlikte tutanak bir zarfa 
konarak hazır bulunan Divan Üyeleri «tarafından 
hemen mumla mühürlenir ve arşive verilir. 

Gizili oturum tutanakları ve özetleri, gizli oturum 
'tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlana
bilir. Bunların daha önce veya sonra yayınlanması 
hususunda Genel Kurul, Başkanlık Divanımın itaklifi 
üzerine işaret oyuyla karar verir. 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?.., İttifakla 
kabul edilmiştir 

Madde 70'i okutuyorum. 
Görüşmelerin Tamamlanması : 
MADDE 70. — Görüşülen konu üzerinde söz 

alan yoksa, Başkan Hükümete ve Komisyona söz ve
rir. Onlar »da söz istemezlerse Başkan, görüşmelerin 
tamamlandığını bikünir ve oylamaya geçilir. 

Görüşülen konunun lehlinde, aleyhinde ve üzerinde 
en az ikişer üye konuşmadan yeterlik önergesi oya 
konulamaz. 

'Yeterlik önergelerinin oylanmasından önce, Hü
kümetin ve Komisyonun glörüışü alınır. 

Yeterlik önergesi aleyhinde söz isteyenler bulu
nursa üyelerden yalnız birine söz verilir ve önergenin 
kabul veya reddi için işaret oyuna başvurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?.. Kabul edil
miştir. 

Madde 7>l'i okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

KANUNLARIN YAPILMASI 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

Kanun Tasarıları ve Komisyonlara Havale: 
MADDE 71. — Hükümetçe hazırlanan kanun ta

sarıları bütün bakanlarca imzalanmış olarak ve gerek
çesi ile birlikte Danışma Meclisi Başkanlığına sunu
lur. 

Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkında 
bilgiler, kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi is

tenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırıl
ması, değiştirümesıi veya eklenmesi gerekli görüldlüğü 
açıkça gösterilmek lazımdır. 

Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğ
rudan doğruya havale eder ve bunu gelen kâğıtlara 
aldırır veya ilan tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye bir üye itiraz etmek isterse oturumun 
başında söz alır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu madde ile il
gili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzük Teklifinde aşağıdaki 

değişikliğin yapılmasını öneririz. 
Saygılarımızla. 

•Madde 71/3. Fıkra : Gelen Kâğıtlar (Listesi) ne 
aldırır. 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

Necdet Geboloğlu 
Orhan Civelek 
Halil Evliya 

A. Güngör Çakmakçı 
Yavuz Altop 

Azmi Eryılmaz 
Cemil Çakmaklı 
Şadan Tuzcu 

Bekir Tünay 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak iste-. 
' yen?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
madde üzerinde söz istiyorum; önergeye geçtiniz. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın üye. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

'Ben 71 nci maddenin son fıkrasını biraz açmak 
istiyorum. 

«Bu havaleye bir üye itiraz etmek isterse oturu
mun başında söz alır» diyor. Bu hangi oturumdur?.. 
Havalenin yapıldıktan sonra ilk birleşim yapılacak
tır, o birleşimin başında söz alabilir. Yalnız benim 
şöyle bir endişem var. Burada bir kayıt yoktur. Ha
vale bugün yapıldı, komisyonlara gitti, bir komis
yon bu konuyu ele aldı, iki gün sonra sayın üye çık
tı, bu havaleye itiraz ederse?.. Bu konuyu önlemek 
için sayın Komisyon uygun görürse, bir redaksiyon 
hatası veya redaksiyon şeklinde olabilir : «Gelen kâ
ğıtlarda neşrini takip eden üç birleşim içinde oturu
mun başında söz alır» ve burada bir de «nihai karar 
verecek merci»; oturum başında söz aldı, nihai ka
rar verecek merci olmak için de, «Genel Kurul da 
nihai kararını verir» Yani, bu havale doğrudur, yan-
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lıştır şeklinde oylaması bence buraya bir açıklık ge
tirecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Aşkın, buyurun, 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Kurucu Meclis üyeleri; 
Sayın Komisyon da yerinde görürlerse 71 nci 

ve 72 nci maddeler arasında bir yer değiştirme ya
pılmasının uygun olacağı kanısındayım. Çünkü esas 
olan kanun teklif etmedir. Kanun teklif ede/Mecek 
olanlar arasında taibii hükümet de vardır. Dolayısıyla 
birinci madde kanun teklif edebilecekleri sıralar ve 
bu suretle 72 nci maddeye, «kanun teklif etme yet
kileri Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile Danışma 
Meclisi üyelerini Hükümet olarak» belirlenir, bu 
71 nci madde olur. 72 nci madde olarak da kanun 
tasarıları ve komisyonlara havalenin nasıl yapılaca
ğı belirlenir. 

Benim önerim bir takdim tehirdir, maddeler üze
rinde herhangi bir öneride bulunmuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Saym Aşkın. 
Buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, izin verirse
niz şu anda görüşmeye başladığımız kanunların ya
pılmasına ilişkin dördüncü kısma konu olan 71 nci 
madde üzerinde değil de, dördüncü kısım konusun
da izin verirseniz konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Saym Başkan, sayın üyeler; 
Şu anda görüşmeye başladığımız, «Dördüncü kı

sım kanunların yapılması» başlığını taşıyan dördün
cü kısım, «Genel Hükümler» ismini taşıyan birinci 
bölüm, «Bütçe» başlığını taşıyan ikinci bölüm ve 
«özel Hükümler» başlığını taşıyan üçüncü bölüm
den oluşmaktadır; yani üç alt bölüme ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Benim bu düzenleme konusunda bir tereddüdüm 
vardır, onu açıklamak istiyorum, belki Komisyon 
bu konuda, bir açıklık getirebilir. 

Burada bulamadığım ve görüşülmesi özellik ta
şıyan iki konu vardır. Bunlardan bir tanesi millet
lerarası andlaşmaların onaylanmasının uygun bu
lunması, diğeri de uzun vadeli planın kabulü konu
larıdır. Daha önceki İçtüzüklerde ve görüşme usu
lünde bildiğim kadarı ile milletlerarası andlaşmala* 
rın onaylanmasının uygun bulunmasında, andlaş-
manın içerdiği maddeler oya konmaz ve metinler 
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hakkında değişiklik teklifleri yapılamaz. Binaenaleyh, 
normal kanunlara göre görüşülmesi özellik arz et
mektedir, milletlerarası andlaşmaların. Bu bakımdan 
uluslararası andlaşmaların onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanunların görüşülmesine iliş
kin bir özel usul maddesinin bu görüşmeye başla
dığımız «Kanunların Yapılması» başlığını taşıyan 
dördüncü kısımda yer alması acaba uygun olmaz 
mı idi?.. Bunu Komisyon her halde açıklayacaktır. 

İkinci bir nokta : Bütçe ile beraber görüşülmesi 
özellik taşıyan bir konu da, uzun vadeli kalkınma 
planının kabulüdür. Bilindiği gibi aslında İçtüzük 
kuralları niteliğinde kurallar taşıyan 77 sayılı Yasa 
vardır ve Sayın Komisyon Sözcüsü daha önce bu 
kürsüden yaptığı açıklamalarda, İçtüzük ile beraber 
uygulanması öngörülen kanunlar arasında 77 sayılı 
Yasayı da saymıştır, eğer yanlış hatırlamıyorsam; 
fakat 77 sayılı Yasanın, Danışma Meclisi ve Milli 
Güvenlik Konseyinden oluşan Kurucu Meclis içeri
sinde uygulanması bazı açılardan güçlükler taşıya
caktır; çünkü o mekanizma, yani 77 sayılı Yasada 
öngörülen mekanizma aslında Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosundan oluşan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi için düşünülmüş bir mekanizmadır. Binaen
aleyh, bu sistemin anahatları korunmak üzere, bi
zim sistemimize; yani Danışma Meclisi, + Milli Gü
venlik Konseyinden oluşan Kurucu Meclise adap
tasyonu gerekebilir bazı açılardan. 

Bu konuda mesela dördüncü kısmın ikinci bölü
münü oluşturan bütçe ile beraber, «Bütçe ve Uzun 
Vadeli Plan»; başlığı konulmak suretiyle 85 nci mad
deden sonra bir madde eklenmek yoluyla planın gö
rüşmesi de anahatlarıyla bizim sistemimize, Danış
ma Meclisi sistemine adapte edilebilir; çünkü bu 2 
konu da aslında bizim gündemimize gelecek konu
lardandır. Çünkü, Danışma Meclisine «Gelen Kâ
ğıtlar» başlığı altında bize dağıtılan listede, 64 tasa
ndan 18 tanesi milletlerarası anlaşmaların onaylan
masına uygun 'bulunmasına ilişkindir, önemli bir sa
yıdır, bugün için gündemde. 

İkincisi, uzun vadeli planı da biz görüşecek mi
yiz?.. Bu konuda tereddütler olabilir. Bu da gayet 
açıktır; çünkü görüşmekte olduğumuz İçtüzüğün 
1<11 nci maddesinde açık oyun zorunlu olduğu hal
ler sayılırken, uzunvadeli kalkınma planının tümü 
geçmektedir. Demek ki, biz planı görüşmeyi kendi 
görevimiz içerisine almışız, açık oyla yapılacak işler 
arasında saymışız. Binaenaleyh, bu her 2 konu da, 
özellik taşıyan konudur. 
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Ben dördüncü kısmın düzenlenmesinde sistema
tik bakımdan bunların eksik kaldığı görüşündeyim. 

Teşekkür ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tan. 
Önerge sahiplerinin önergelerini açıklamaları 

mümkün mü efendim?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben bu ko

nuşulan konu hakkında konuşmak istiyorum, Sayın 
Tan'ın konuştuğu konuyla ilgili. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim, şimdi bizim ku

ruluşumuza yetki veren 2485 sayılı Kanunda bize 
verilen yetkiler Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tüm yetkileri olmayıp, bunun ancak Kanunun 2 nci 
maddesinde sayılan, 4 fıkra halinde sayılan yetkiler
dir. 

Şimdi 1961 Anayasasının 64 ncü maddesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen görevler; 
«kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devle
tin bütçe ve kesinhesap tasarılarını görüşmek ve ka
bul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilanı
na, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezaları
nın yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisinin yetkilerindendir» denilmiş. 

Dikkat buyurulursa bu 2485 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde bize verilen yetki, yalnız kanun koymak, 
değiştirmek ve kaldırmak; ancak bu Kanunun 27 nci 
maddesinde de, «Bütçe görüşme, bütçe ve katma 
bütçe tasarılarını ve milli bütçe tahminlerini göste
ren rapor hakkında görüşme yapmak» hakkım bize 
vermiştir. Dolayısıyla kesinhesap konusunda benim 
kanıma göre bize bir yetki verilmemiştir. Verilme
diğine göre de, yine kalkınma planı, uluslararası an
laşmaların onaylanması konusunda Kanunumuz bize 
böyle bir yetki vermediğine göre, bu yetkinin, İç
tüzüğümüzde bununla ilgili 'hükümlerin yer alması 
gerekmediği inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Dal. 
KEMAL DAL — Kanun tasarıları bakımından 

bir noksanlık hakkında acaba Komisyon ne düşü
nüyor?.. Hükümetin çekilmesi halinde, Meclise ge
len Hükümet tasarılarının durumu veyahut da Ko
misyonlardaki durumu ne olacaktır?.. Bunu rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Efendim, önergeyi hazırla
yan Sayın Feyzioğlu ile birlikte şunu düşünmüştük: 
«Gelen kâğıtlara alınır» İbaresinin burada «Gelen 
kâğıtlar listesine yazılır» ifadesiyle geçmesinin da
ha uygun olacağını düşünerek vermiştik, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyoruz ve aynı za

manda genel görüşmelerle ilgili cevaplarını rica edi
yoruz. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, arz edeyim. 

Sayın Başkan, sanıyorum zatıâlinizin ve Genel 
Kurulun oturarak konuşma yapmama izniniz vardır. 
Aksi takdirde oraya gelip konuşayım. 

BAŞKAN — Kuşkusuz, buyurun efendim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, şimdi çeşitli görüşler 
ileri sürüldü. 

Bir arkadaşımız, «72 nci maddeyle 71 nci mad
de yer değiştirsin» dedi. Bu görüşe katılıyoruz efen
dim; yani «Kanun teklifleri» başlığını taşıyan 72 nci 
madde, 71 olarak yer alacak; şimdiki 71 nci madde 
(ki, kenar başlığı «Kanun tasarıları ve komisyon
lara havale) müteakip olacak, buna katılıyoruz. 

Sayın Feyzioğlu ve arkadaşları, «Gelen kâğıtlar 
İstesii» tabirinin kullamflmaisına] istediler. Mümkün
dür, zaten 49 ncu maddenin kenar başlığı da «Gelen 
kâğıtlar listesiidir.» Ancak, şart da değildir bu deği
şikliği yapmak. «Gelen kâğıtlar», Meclisçe neşredilen 
bir nevi peryodilk, bir nevi gazete gibi bir şeydir. Bu
nun başlığı zaten «Gelen kâğıtlar.» Şu 'kâğıt, dün da
ğıtılmıştı sayın üyelere. Eğer 'bu maddede «Gelen ka
ğıtlar» kelimeleri, her kelimenin; yani 2 kelimenin de 
baş harfi majüs'külle büyükle yazılmış olaydı (ki, bir 
ımatlbaa hatası olarak olmuş, bizim Kondisyonumuzun 
kararı 'öyleydi) o zaman bu tereddüt hâsıl olmayacak 
ve bu taleple ber balde 'karşılaşmayacaktık. Maahâza 
(katılıyoruz 'önergeye, daha bir vuzuh getiriliyor; çün
kü arz ettiğim diğer maddenin de kenar başlığı öy
ledir, «Gelen ıkâğıltlar listesinle aldırır» diye geçebilir 
efendim. 

iSayın Dal, «H'ülkümeitılerin çekilmesi 'halinde bil
hassa kanun tasarılarının durumu ne olacaktır» diye 
sordu. Soruyu sormakta haklıdırlar; çünkü eslki İç-
tfüziüklerde buna paralel bir madde vardı, biz o mad
deyi almadık. Almayışımızın sebebi, eski 'tüzüklerde 
bu hükmün bulunması, o zaman siyasi partilere da-

l yalı siyasi iktidarlar yardı. Bu iktidarlarda bir de-
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ğfşme olursa, eski iktidarın yerine yeni gelen iktidar, 
Mecliste görüşülmekte olan herhangi bir kanun 'tasa
rısının kendi programına, kendi felsefesine uygun ol
madığı gerekçesiyle o kanunu geri aîmıa hattına sa
hipti. Ancak bugün içimde bulunduğumuz anayasal 
düzende böyle bir şey varit değil ve hükümet istifa 
etmiş olsa bile, yenisi kurulana kadar mutlaka öteki 
görevde kalacağı da bir Anayasa hükmü olduğuna 
göre, bu maddeye lüzum görmedik. 

Diğer bir arkadaşımız, uzun vadeli planın yürür
lüğe konması hakkındaki 77 sayılı Kanuna da atıf 
yapılarak bazı 'Özel düzenlemeler getirilmesini istedi. 
Uzun vadeli plan, her bütçeyle her yıl Meclise gelen 
bir şey değil. 1979 yılında kabul edildi Beş Yıllık Kal
kınma Planı. Demek ki, müteakip kalkınma planı 1984 
yılında gelecek. Şimdi buna paralel bir madde koyar
sak, bunun kamuoyunda bazı yanlış anlamalara yol 
açabileceği, bu Meclis kendisine 1984'e ve hatta onu 
da aşan bir yıla kadar ömür biçti gibi, hiç de her hal
de niyetimiz olmayan bazı görüşlerin bize atfedilebi
leceğini düşündük. 

Ayrıca, 77 sayılı Kanun, uzun vadeli plan hak
kındaki kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Mec
lisince onaylanmak üzere Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulacağını amir hüküm olarak getirmiştir. 
Halbuki, Yüksek Heyetin malûmudur ki, Anayasa Dü
zeni Hakkındaki 2324 sayılı Kanun ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisli; Millet Meçlisi ve Cumhuriyet Se
natosuna ait yetkiler Milli Güvenlik Konseyine devre
dilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, böyle bir organ 
yok bugün. 

'Eğer planda değişiklik yapılması istenirse, bunun 
prosedürü ayrı olarak düşünülebilir; ama özel madde 
getirmeye de lüzum yoktur. 

Milletlerarası anlaşmaların tasdiki, onaylanması 
hakkındaki prosedür ise, diğer kanunlardan ayrılan 
bir prosedür içinde değildir. Bunun İçin de içtüzükte 
'özel hükümlere lüzum yoktur. Nitekim dün bizlere 
dağıtılmış olan «Gelen Kâğıtlar» da birtakım şeyler, 
sayın arikadaşımızın da işaret ettikleri gibi, milletler
arası anlaşmalarla ilgili havaleler vardır, kanun ta
sarlıları vardır, 'bunları diğer kanun tasarıları gibi gö
rüşeceğiz. Eğer özel kanunda İçtüzük niteliğinde özel 
düzenlemeler varsa onlara uyacağız. 

Onun için, burada tekrar zikredilmesinde, tadat 
edilmesinde lüzum ve fayda yoktur. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Efendim, Komisyonun açık
lamasından tatmin olmadım. Ek bir açıklama yap
mak istiyorum. O da şu : Bir kere 1984 yılında değil 
bildiğim kadarıyla yeni plan 1983 yılında gelecektir. 

'İkinci nokta; İçtüzüğe kalkınma planının onay
lanması konusunun alınmasını ben önermiyorum; çün
kü İçtüzük Geçici Komisyonu kendileri İçtüzüğün 
'll'l nci maddesine «Kalkınma planının oylanmasının 
açık oyla yapılacağını» koymuşlardır. Binaenaleyh bu 
konu İçtüzüğe ithal edilecek değildir. 

Üçüncü nokta; Sayın Sözcünün belirttiği gibi, kal
kınma planı yasama organında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birleşik toplantısında onaylanmaz; evvela 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülür, -sonra Millet Mec
lisine gelirdi, Millet Meclisinin kararı şeklinde çıkar
dı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-
lantısınıin yapacağı işleri biz yapamayız; ama ayrı ay
rı meclislerde karara bağlanacak konular tarafımızdan 
yapılmaktadır. Bununla ilişkili hükümler İçtüzükte 
vardır. 

Son bir nokta da; anlaşmaların onaylanması ko
nusundaki özel prosedür Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünde, 85 nci maddede özel olarak düzenlenmiştir. 
Bununla ilgili örnekler daha önceki uygulamalarda 
vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun başka bir görüşü var mi efendim? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

'İSMAİL ARAR — Efendim şunu arz edeyim. 
'•Şimdi, biz İçtüzüğün tümü üzerindeki görüşmele

ri tamamlayarak maddelere geçtik. Arkadaşımızın gö
rüşmesi, dikkat buyurdunuzsa, herhangi bir madde ile 
ilgili somut bir görüşme değil ve bir öneri değil. Han
gi maddeye yerleştirelim 'bu söylediklerini? 72 mi, 73 
mü, 74 mü?... Benim ifadelerimde herhangi bir İfade 
hatası olabilir; ama Komisyon görüşünde musirrdir. Ar
kadaşımızın buyurdukları hususlarda İçtüzüğe özel 
hükümler ilave eltmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
• Sayın üyeler; 

Ma'dde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
KAMER GENÇ — Efendim yalnız bir eksiklik 

'var, müsaade ederseniz arz edeyim. Şimdi 72 nci mad
deyi 71 nci madde olarak değiştirirsek, «Kanun teklif 
etme yetkisi Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri ite Da
nışma Meclisi Üyelerine aittir.» «Hükmüne, «Hükü
met» i de -dahil etmemiz lazım gibi gelir bana. Bilmi-
mıiyorum Komisyon da katılırlar mı 
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'BAŞKAN — Efendim, Saıym Komisyonun 'bir gö
rüşü var mı?... Buyurun. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, 'bunun maddelerin ye
rini değiştirme ile bir ilgisi yok. Simidi 71 nci madde 
kabul edildi. Eğer Yüksek Heyetin tasvibi olursa, 
şimdi 72 nci maddeyi oya sunacaksınız; o da kabul 
edilecek, 'ondan sonra iki madde yer değişecek. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon 'tarafından, dikkat edilirse iki nokta te-

kalbbül edilmiş bulunmaktadır. 
»Bunlardan bir tanesi, 72 nci maddenin 71 nci 

madde 'olarak İçtüzük teklifinde yer alması, 71 nci 
maddenin de 72 nci madde olarak yer alması. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul 'etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

71 nci madde ile alâkalı ve biraz evvel ifade edil
diği istikamette «Gelen Kâğıtlar listesine aldırır» iba
resinin yer alması yine Komisyon tarafından tekab-
'bül edilmiştir. Bu değişiklikle, 'kati surette maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... İttifakla kahul edilmiştir. 

Şimdi 72 nci maddeyi 71 nci madde 'olarak okutu
yorum. 

Kanun Teklifleri. 

MADDE 71. — Kanun teklif etme yetkisi Milli 
Güvenlik Konseyi Üyeleri ile Danışma Meclisi Üye
lerine aittir, 

(Danışma Meclisi Üyelerince yapılacak kanun tek
liflerinin en az on üyenin imzasını taşıması gereklidir. 

"Kanun teklifleri gerekçesi ile birlikte Başkanlığa 
verilir. 

Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun teklifleri
ni, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler. 

Kanun teklifleri, Başkanlıkça 'komisyonlara doğru
dan doğruya havale edilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde?... Buyurunuz efen
dim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, so
nuncu fıkra ile bir evvelki fıkranın yer değiştirmesinde 
yarar var her halde efendim. Başkanlıkça komisyona 
havale edilecek ki, komisyon 'bir eksiklik görürse ta
mamlatma cihetine gidecek. 

ıBAŞKAN — Teşekkür edenim. Komisyonun gö
rüşünü rica edelim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Evet, mümkündür efendim, müm
kündür. 

'BAŞKAN — Komisyon ^tarafından takabbül edil
diğini görüyorum vaki teklifin... Buyurunuz Sayın Yıl
maz 

FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lîsinin kıymetli üyeleri; 

Mademki Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma 
'Mecliisıi Kurucu 'Meclisi meydana getiriyor, öyleyse 
tek bir cümle halinde «Kanun teklif etme yetkisi Ku
rucu Meclis Üyelerine aittir» denilmesinde fayda mü
lahaza etmekteyim, Sayın Komisyona arz ederim, ka
bulünü rica ederim, 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyonun mü
talaasını rica edeyim, 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim öyle de ifade edilebilir. 
©iz böylesini uygun gördük ve ısrar ediyoruz böyle 
kalmasında. Tasrih ediliyor, dalha iyi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Kısa bir açıklama yap

mama müsaadelerini arz edeceğim. 
'İçtüzükte, kanun tekliflerinin 'de 10 imzaya bağ

landığını görüyoruz. Bundan sonraki görüşmelerimiz
de, Anayasa ve diğer yasaları görüşürken vereceğimiz 
değiştirge önergeleri de 10 imza ile mi olacaktır? Ko
misyonun bu konudaki 'görüşlerini öğrenmek isteriz. 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyonun gö
rüşünü rica edelim. 

(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendini, kanun teklifli başka şey, 
ıbir kanun görüşülürken verilen değişiklik önergesi 
Ibaşlka şey, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz efen
dim, buyurunuz Sayın Banaz, 

REMZİ ıBANAZ — Şimdi, bu 71 nci maddenin 
ilk paragrafı «Kanun teklif etme yetkisi 'Mili Güven
lik Konseyi üyeleriyle, Danışma Meclisi üyelerine ait
tir» demektedir 2)485 sayılı Yasanın 24 ncü madde
sinin 1 nci fıkrası, «Kanun teklif etme yetkisi Mili 
Güvenlik Konseyi üyelerine, Bakanlar Kurulu ve Da
nışma 'Meclîsi üyelerine aittir.», demektedir. Her ne 
kadar 72 nci madde olarak daha önce oyladığımız mad
dede hüküme'tçe hazırlanan kanun tasarılarından bati-
sedilroekteyse de, burada belirtilmemesii bir boşluk 
yaratır mı yaratmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Yaratmaz efendim. 2485 sayılı 
Kanunda, kanun tasarısı ve teklifi arasın'da Ibir fark 
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yapılmadan o ibare kullanılmıştır; ama esasla tasarı 
mutlaka hükümetten gelen teklife verilen özel bir ad
dır; ama Kurucu Meclis üyesi olarak Milli Güven
lik Konseyi üyeleri veya Danışma Meclsıi üyeleri bir 
teklifte bulundukları zaman, bunun özel adı da tek
liftir, 

IBu İtibarla, bir tedahül yoktur. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Arar. 
71 nci maddeyi son iki fıkranın yer değiştirmesi 

kaydıyla; ki, Komisyon tarafından tekabbül edilmiş
tir, oylarınıza kati surette arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde 73 lü okutuyorum. 
Geri Alma ve 'Benimseme. 
MADDE 73. — Hükümet veya teklif sahipleri ve

rilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündeme alınma
dan evvel Genel Kurula bilgi verilmek şartıyla geri 
alabilirler, 

Şu kadar ki, 'bu kanun tasarı veya tekliflerini di
ğer üyeler veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa 
görüşmeye devam olunur. 

'Bu tasarı ve teklifler gündeme afamışlarsa geri 
alınmaları İpin Genel Kurulun karar vermesi gerekir. 

Mili Gülvenlük Konseyi Üyeleri verdikleri kanun 
tekliflerini, yukarıdaki hükümlerle bağlı olmaksızın her 
zaman geri alabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siöz almak isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde 741ü okutuyorum. 
Raporun Okunması '? 
MADDE 74. — Başkan, bir tasarı veya teklifin 

görüşülmesine başlanırken raporun tamamının okun
masına gerek olup olmadığını Genel Kurula sorar. 
Buna gerek göf ülürse rapor okunur. 

iBAŞKAN — 74 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... tef akla kabul 
edilmiştir. 

Madde 75'i okutuyorum. 
Raporda Ret istemi : 

MADDE 75. — Bir kanun tasarı veya teklifinin 
esas komisyonca reddi istenir ve rapor da benimsenir
se, kanun tasları veya teklifi reddedilmiş olur; benim
senmezse, rapor komisyona geri verilir. 

BAŞKAN — Madde 75'i oylarınıza arz ediyorum : 
Kaibut edenler.. Etmeyenler... Buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Efendim, bu maddenin vu
zuha kavuşturulması için «©ir kanun tasan veya tek-
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lifinin esas komisyonda reddi istenir ve rapor da Ge
nel Kurulda benimsenirse» şeklinde, Genel Kurulda 
ibaresinin konmasını teklif ediyorum, eğer Sayın Ko
misyon uygun bulurlarsa. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, raporu reddedecek ve
ya benimseyecek olan makam, zaten Genel Kurul, 
'bunun dışımda başka bir makam yok ki, burada ayrı
ca Genel Kurul diye tasrih edelim. 

IBAŞKAN — Komisyon görüşünü bildirmiş bulu
nuyor. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde 76yı okutuyorum efendim. 
Tasarı veya Teklifin Tümü ve Maddeler Üzerlimde 

Konuşmalar. 
MADDE 76. — Kanun tasarı veya tekliflerinin gö

rüşülmesinde, 'önce tasarı veya teklifin tümü hakkın
da siöz verilir. 

Anayasa değişiklikleri hariç, kanunun 'tümünün 
veya maddelerinin oylanması, on üye tarafından açık 
oy istenmemişse işaretle olur. 

Başkan veya üyeler konuşmaların süre ile kısıtlan
masını teklif edebilirler. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü ve maddeleri 
üzerinde yapılan görüşmelerde konuşma süresinin kı
sıtlanması Hükümet ve Komisyon sözcüleri için on 
dakikadan az olamaz. 

BAŞKAN — Görüşmek İsteyen sayın üye?... Buyu
run Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, müsaade buyu
rursanız, Sayın Komisyon daha önce yapmış olduğu
muz konuşmalar sonucu 87 nci maddeyi geri al
mışlardı; Anayasadaki değişiklikle ilgili. Şimdi burada 
76 nci maddenin 2 nci fıkrasında «Anayasa değişiklik
leri hariç» deniliyor. Acaba Anayasada değişiklik yap
ma imkânının 'bu Danışma Meclisinde mevcut olma
dığı görüşünden hareket edecek olursa, 2 nci fıkranın 
başındaki «Anayasa değişiklikleri hariç» kelimelerine 
gerek var mı? Soru şeklinde arz ediyorum' efendim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ÂyanOğlu, 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; 
Bundan evvelki bir maddede Komisyondan bir 

sual sormuştum vuzuha kavuşması yönünden, maale
sef ona cevap alamadım. 
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Simidi, bu maddede yine aynı vuzuha kavuşması 
gereken bir hususu belirtmek isliyorum : 

«Kanun tasarı veya tekliflerinin görüşülmesinde 
önce tasarı veya teklifin tümü üzerinde söz verilir.» 
Dedikten sonra, maddelere geçilmesinin oylanması 
hususunda burada 'bir ibare yoktur. Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünde, halen mer'i olan İçtüzüğünde bu 
maddelere geçilmesinin oylanacağı hükmü vardır. Mil
let Meclîsi İçtüzüğünde bu madde konmamıştır zama
nında. Yalnız, Millet Meclisinde bu büyük müza
kerelere, münakaşalara sıebep olmuş ve maddelere ge-
çilmösinin oylanacağı, 25.2.1974 tarihinde Meclis ka
rarı haine gelmiştir; Tüzükte olmamasına rağmen. 

Şimdi, maddelere geçilmesi oylanmadığı takdirde, 
bu sonda yapıldığı takdirde, zaman israfına sebep ol
maktadır. Bir kanun teklifi veya tasarısının maddelere 
geçilmesi oylandığı zaman, eğer tasarı veya teklifin 
maddelerine geçilmesi kabul edilmez ise, tasarı veya 
iteklf reddedilmiş ve düşmüş olur. Hatta, bu ibarenin 
dahi bu metne girmesi lazım olduğu kanaatindeyim. 
Komisyonun da bu husustaki düşüncesini öğrenmek 
istiyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞ/KATSf — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Buyurun Sayın Alath. 

ERTUĞRUL ALATLI — Efendim, ben Tüzük 
tasarısında Anayasa değişikliği konusu üzerinde dur
mak istiyorum ve prensipten durmak istiyorum, te
melinden durmak istiyorum: 

Ölmez Atatürk'ün Ölüm Yılı münasebetiyle bu
rada yapmış olduğum konuşmada da, sayın hukuk 
'bilginlerimizin müsamahasına sığınarak şöyle demiş
tim; Atatürk'ün en önemli özdeyişlerinden bir tanesi, 
şu geride görmüş olduğunuz «Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir.» özdeyişidir. 

Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğu gibi, 
«Yargı, kayıtsız »şartsız milletin, yasama, kayıtsız 
şartsız milletindir.» demekte zannederim hata yoktur. 
Yasama, milletin hakkıdır. Bana gör© ve Devletler 
Hukuku felsefesi açısından milletin fertlerinin veya 
fert topluluklarının günlük ihtiyaçlarını gerekli ku
rallara bağlamak gereksiniminden doğar ve bu ge
reksinim demokratik yollarla 'bu hakkın kendilerin© 
devir teslim edildiği milletvekillerinden oluşan parla
mentolara tevdi edilir* 

O halde, parlamentoların milletten devir, ve teslim 
aldığı yetki, yasama yetkisidir, yani günlük ihtiyaç
larının: tedviri için gerekli kuralları koyma yetkisidir. 
Pek güzel 'bilineceği gibi, günlük ihtiyaçlar çok ve çok 

— 221i 

değişkendir. Böyle olunca da, yasama organlarının 
çıkaracağı kurallar, yani yasalar çok ve çok değiş
kendir. Bu sebepten dolayı da yasayı koymak, değiş
tirmek, tasdik ötmek yasama organlarına millet ta
rafından devredilmiştir. 

Yargı organı üzerinde hiç durmuyorum; çünkü her
kesin malumudur iki, yargı organları verdikleri kararla
rın ilk cümlesinde «Türk Milleti adına» tabirini kulla
nırlar. Demek ki, onlar milletten yargı hakkını devir 
ve teslim almışlardır. Bu devir ve teslim alış, demok
ratik yol ile olmuş mudur, olmamış mıdır; bu ayrı bir 
konudur. Burada bunun felsefesine girmek için ne za
man, ne de zemin müsait değildir. O bakımdan bu 
kısmı geçiyorum.̂  

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» dendiği va
kit, egemenlikten kasıt nedir?.. Daha evvelki görüş
memde izah etmiştim, tekrar ediyorum, ben «Ege
menlik» kelimesine şu anlamı veriyorum; egemenlik, 
milletin devlete biçim verme hakkıdır. Tekrar ediyo
rum, egemenlik, milletin devlette biçim verme hakkı
dır. Ölmez Atatürk Samsun'a ayak basmadan önce 
Osmanlı Devletinin biçiminin değiştirilmesi lâzım gel
diğini çok güzel biliyordu. Samsun'a çıktıktan sonra 
kamuoyu oluşturmasında kullandığı slogan, «Hâki-
yet bilâkaydüşart milletindir» özdeyişi ile olmuştur 
ve bunun sonuca da Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulmuştur; yani devlete biçim verilmiştir. 

Şu halde, ayrı bir membadan hakkım alır; dev
lete biçim verme hakkı ayrı bir membadan gücünü 
alır. Parlamento bu güce zaten baştan sahip değildir. 
Çünkü, çok partili parlamenter demokratik düzen 
dediğimiz vakit, çok partili parlamenter demokratik 
düzen içerisinde yasama organının tarafsızlığı doğa
sına aykırıdır. Halbuki, devletin kuruluşunda ve dev
letin biçiminde, devleti oluşturan fertlerin asgari müş
terekte birleşmeleri ve bunu tarafsızlığı kesin surette 
belli olmuş olan bir organa devir ve teslim etmesi ge
rekir. (Böyle olmadığı için, bu organ kurulmadığı için, 
tekrar belıirtaıek istiyorum; kayıtsız şartsız millete 
ait olan devlete biçim verme hakkı, belli bir organa 
devir ve teslim edilmediği için, Anayasalar ne fiilen 
ve ne de hukuken korunamamıştır. Dünyanın en mü
kemmel anayasaları yapılmış olsa dahi, eğer bunu 
koruyacak, fiilen ve hukuken koruyacak müesseseler 
oluşturulup, bu sorumluluklarla teçhiz edilmemişler-
se, bu anayasaların çok 'kısa bir zaman içerisinde, bi
raz evvel işaret etmiş olduğum gibi, tarafsızlığı doğa 
icabı mümkün olmayan parlamentolar tarafından ve 
ona hâkim olan siyasi partiler tarafından, ya değişti-
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rilir, ya rafa koyulur, ya uygulanmaz ve bu anaya
saların temelini teşkil eden (Açıkça arz ediyorum) si
yasi partiler 'kanunları, seçim kanunları da keza ana
yasaya temel teşıdl eden ıkanunlar olduğu için, bun
lar da tarafsızlığı ımümıkün olmayan parlamentolar 
tarafından, değiştirilir, kendi çıkarlarına uygun, mem
leket kargaşaya çevrilir ve sonunda Türk Silahlı Kuv
vetleri 27 Mayıs'ta olduğu gibi, 12 Mant'ta olduğu 
gibi, 12 Eylül'de olduğu gibi Anayasayı ve Devletin 
biçimini Jcorumaık ve kollamak görevi ile karşı kar
şıya kalır ve müdahale eder. 

O halde tekrar ediyorum; eğer bu beyanlarıma ka
tılanlar mevcut ise, onlara tekrar söylüyorum; bu hak 
üzerinde dikkatle durulması lâzımdır. Tekrar ediyo
rum; Devlete biçim verme yetkisi kayıtsız şartsız mil
lete aitıtlir. Bu «Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Mille
tindir.» sloganı ile ifade edilir ve bu sebepten dolayı 
devletin biçimine taalluk eden anayasa ve anayasaya 
biçim veren kanunların, yasama organları tarafından, 
yani tarafsızlığı doğası icalbı mümkün olmayan yasa
ma organı tarafından değiştirilımesi veya düzeltilmesi 
doğru değildir. O bakımdan, elde mevcut olan şu 
tasanda, daha evvelki maddelerde ve burada ikide 
birde Anayasanın değiştirilmesi için teklifler vesaire-
lerin doğru olmadığı inancındayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekfkür ederim., 
MEHMET RAMAK — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan, usul hakkında maruzattım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.r 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, 
ıSayın konuşmacının yapmış olduğu konuşma bü

yük çoğunluğuyla, tamamiyle belki de gündem dışı 
bir konuşmadır. Bu gibi konuşmalara daha önce 
Jcaıbul ettiğimiz bir madde ile söz kesme şeklinde siz 
«müdahale edebilirdiniz. Arz ederim-. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yapılan konuşma, önemli bir noktaya temas et

tiği için değerli üyemizin sözünü kesmek istemedim. 
Şüphesiz, temas ettiğiniz husus önemli bir konudur. 
Badema müzakerelerin madde ile alakalı olmasını ve 
dün kabul ettiğimiz istikattnıetüe beşer dakikayı geç
memesini sizlerden iözellikle rica ediyorum. 

Madde 76 ile ilgili görüşünüzü rica ediyorum 
Sayın Arar. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, Sayın Ayanoğlu'nun 
teklifi yerinde. İleride Genel Kurul çalışmalarında 
(beyhude tartışmalara ve tıkanıklıklara sebep olma

mak üzere, buraya yeni bir fıkra ilavesi gerekiyor. 
Ancak, bunu şimdi burada Yüksek Huzurunuzda yap
mak da mümkün olmadığı için, 76 ncı maddenin 
Komisyona iadesini rica ediyoruz. 

ıSayın Eroğlu'nun sormuş olduğu «Anayasa deği
şiklikleri hariç» (ile ilgili kışıma da hu maddeyi tekrar 
getirdiğimiz zaman arzı celvaıp ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 76 ncı maddenin Komisyona geri 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... tttifalkla kabul edilmiştir. 

Anayasaya Aykırılıık Önergeleri : 
MADDE 77. — Bir kanun tasarı veya teklifinin 

Genel Kurulda görüşülmesi sırasında tasarı veya tek
lifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu ge
rekçesi ile reddini isteyen önergeler, diğer önergeler
den önce oylanır. 

BAŞKAN — Madde 77 üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Eryıllrnaz. 
AZMİ ER YILMAZ — Sayın Başkan ve Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Geçen birleşimde görüştüğümüz madde 37'de ko

misyonlara, Anayasaya uygunluğunun incelenmesi gö
rev olarak1 verilmişken, madde 77'de karşımıza yine 
Anayasa bir mesele olarak çıkmakta. 

Bu hükümler nereden kaynaklanmakta?.. Aynı 
Ikonular 5 Mart 1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü 
madde 39 ve madde 85'de düzenlenmiştir. Hükümler 
aynıdır. Unutulan veya üzeninde durulmayan 'bir hu
sus vardır o da şudur; Komisyonun raporunda da be
lirtildiği üzere, o günkü hukuki durumla bugünkü 
hukuki durum farklıdır. Bu hükümler Kurucu Mec
lisin yapısına, yetki ve görevlerine ayikırı düşmekte
dir. Kurucu Meclisin bir kanadım meydana getiren 
Danışma Meclisinin yetki ve görevlerine de ayîkırı-
dır. 

Kurucu Meclisin görevleri bizzat Komisyon Ra
porunda da belirtildiği gibi, başta Anayasa olmak 
üzere Anayasanın halkoyuna sunuluş kanunu, siyasi 
partiler kanunu ve seçim kanununu hazırlamak, yeni 
Meclis göreve başlayıncaya kadar yasama görevini 
yerine getirmektir. Bu kanunların gerekçesi raporda 
açıklanmamış olmakla beraber, kamuoyunca kabul 
edilen söylev ve demeçlerde ifadesini bulan Türk 
toplumunun bünyesine uyan ıkanunlar olacaktır. 

Danışma Meclisi olarak bize sınır koyan hüküm
lerin 334 sayılı Anayasadaki hükümler olmadığı ka
naatindeyim. Türk toplumu 334 sayılı Anayasanın 
münakaşasından bıkmıştır. 
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Esasen Anayasa Düzeni Haikkmdaıki Kanunun 1 
nci, 2 nci ,3 ncü ve müteakip maddeleri incelendiğin
de bugün 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın ekseriyete ya'kın maddeleri değiştirilmiş bulun
maktadır. 

Bu itibarla, Komisyon ve Genel Kurul neyi ince
leyecek?. Bu açmazıdan kurtulmak lazım. Komisyon 
ve Genel Kurul bugünkü hukuki durumu inceleyecek. 
İçtiğimiz anda bağlı olan konular önümüze geldiğin
de elibetteki 334 sayilı Anayasaya uygun mudur, de
ğil midir münakaşasını yapmayacağız. 5 Mart 1973 
tarihli Millet Meclisi İçtüzüğünden alınan hükümlerin 
uygulanmasını bu anlamda anlıyorum. Bir tavzih ola
rak ileri sürüyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryilmaz. 
Başka görüş var mı efendim?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade bu

yurursanız ben de yerimden kısaca bir şey arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim, sayın konuşmacı

ya hatırlatmak için arz ediyorum. 
«Çalışma ükeleri»ı başlıklı 1 nci maddemiz şöy

le : «Danışma Meclisi çalışmalarını 29 Haziran 1981 
günlü ve 2485 sayılı Kanun (ile Anayasa, ilgili kanun
lar ve bu İçtüzük hükümlerine göre yürütür», di
yor. 

Biz bunu kabul ettik, şimdi yeniden diyoruz ki, 
bu Meclis demokratik ve hukulk devleti ilkelerine 
bağlı olarak çalışacaktır. Şimdi, demokratik ve hu-
ikuk ilkesini 'kabul eden bir devletin bir Anayasası
nın olmayacağını kabul etmek bence hiç bir hukuk 
mantığıyla bağdaşmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Aksoy, buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Benden önceki arkadaşımın fikirlerine ve görüş
lerine candan, yürekten katılıyorum. 

Bizi buraya getiren sebeplere inmemiz ve bizim 
mevcudiyetimizin nedenlerini araştırmamız gerekir. 

Bizü buraya getiren sebeplerden bir tanesi, Anaya
samızın bizim bünyemize uygun olmadığındandır. 

Merak ettiğim 'bir konu var. Danışma Meclisine 
yeni Anayasa yapma yetki ve görevi verilmiştir. Ana
yasa Komisyonu teşeklkül edecek, herşeyden önce 
İçtüzüğün 31 nci maddeci karşına çıkacak, diyecek 

— 223 

18 . 11 . 1981 O : 2 

ki, benim hazırladığım bu tasarı Anayasaya aykırı
dır, töklif Anayasaya aykırıdır. Hayır diyecek, biz 
Anayasayı hazırlamak için geldik, bunu kabul ede
lim, Genel Kurul düşünsün... Huzurumuza gelecek, 
bu sefer ibiz 77 nci maddeyle set çekeceğiz. 

Anayasayı hazırlamak dahi Anayasaya aykırı ha
reket etmelk demek değil midir arkadaşlar?. Bir mem
leketin Anayasası vardır, Anayasasız memleket ol
maz, hele Cumhuriyet idaresinde. Anayasamızın ol
madığını inkâr edemeyiz. Fakat bulunduğumuz du
rum icabı Anayasanın mutlaka revizyona tabi tutul
ması gerektiğine de inanmalıyız. 

Çıkar çare ne ölacalktır, çıkar yol ne olacaktır? #i 

Toprak, Tarım Kanunu tasarısı gelmiştir, Toplantı, 
Gösteri Yürüyüşleri tasarısı gündeme alınacaktır. Bu 
kanunların Anayasaya aykırı olduğu hiç bir zaman 
iddia edilmemiştir şimdiye kadar. Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu Anayasaya uygun olarak 
çıkarılmıştır. Falkat bize bu kanunum çıkarılması em
ri verilmiş ve Konsey tarafından havale edilmdşitür. 

Şimdi biz ne yapacağız?.. Anayasanın 28 nci mad
desine göre «Herkes önceden izin almaksızın silah-: 
sız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
maya hakkı vardır» hükmünden hareket ederek, «Ge
len teklif Anayasaya aykırıdır» diyeceğiz ve redde
deceğiz. Reddedildi.. Ama bu zaruret, bu kanun çı
kacak. Ne olacak?.. Konsey bizim dışımızda bir ka-. 
nun hazırlayıp ilan edecek. Yani ayaklarımıza bağıı 
şimdiden vuracağız, bir sürtüşme zeminini hazırla-. 
mış olacağız veyahut diyeceğiz ki, Konseye aracı 
göndereceğiz, ne olur, biz topralk, tarım kanununa 
veyahutta Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
na başladık, siz Anayasadaki buna ait maddeleri kak 
dirin, boşluk olsun, biz yeni ıbir kanun hazırlamaya 
gidelim... 

Böyle şeylere gitmeye gerek yok arkadaşlar. Dert 
meydanda. Herşey gözümüzün önünde cereyan ettia 

Bizi 12 Eylül'e getiren sebepleri unutmayalım. 
Bu balkımdan bendeniz (37 ncü maddeyle 76 nci 

madde geri alınmıştır). 77 nci maddenin tekrar görü-j 
şülme'k üzere Komisyon tarafından geri alınmasını 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Baysal. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, sayın üyeı 

ler; 
Dün vermiş olduğumuz bir önerge nedeniyle 2 ncü 

kez aynı konu üzerinde kabınızda 'bulunuyorum, 
özür dilerim. \ 
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Milli Güvenlik Konseyinin 1 numaralı ıbildirisin-
de ve daha geniş olarak da Sayın Devlet Başkanımı
zın 12 Eylül 1980 günü radyo ve televizyon ile ya
yınlanmış konuşmasında açık ve seçik olarak belir
tilen amaçlar doğrultusunda 12 Eylül 1980 Harekâtı 
gerçekleştirilmiştir. Bu ıkarar ve konuşmalarda da be
lirtildiği gibi, zaman zaman 'ileri sürülen hukuk dev
leti kavramı bir kısım Anayasal kuruluşlarca devle
tin parçalanması pahasına da olsa yalnız kişilerin 
müdafaası olarak yorumlanmış, devletin ve millettin 
savunulması ise sahipsiz kalmıştır. Anayasanın kuv
vetler ilkesinin binlikte getirdiği sorumluluk uygula
mada kuvvetler çatışmasına dönüştürülmüştür. 

Demokrasi rejimini yıkmak, yerine başka fair re
jim kurmak isteyenler demokrasinin hak ve hürri
yetlerinden yararlanarak emellerine ulaşmak istemiş
lerdir. Buna karşı gerekli yasal ve idari önlemler alın
mış veya alınamamıştır, bir diğer deyişle rejim ken
di kendini koruyacak yasalarla donatılmamış veya 
donatılamamıştır. Bu arada devlet çöktüğü zaman 
mevcut Anayasanın kanatları altına sığınan bazı hu
kuk kurumları bu enkazın altında yok ollacaklarını 
âdeta unutmuşlardır. Gerekli önlemler ve yasal dü
zenlemeler geliştirilmediği takdirde ve bunun içindir 
ki, örneğin; anarşi ve terör Türkiye'yi 1980 rain 
12 Eylül'üne getirmiştir. 

12 Eylül 1980 tarihinden sonra da alanda birçok 
önlemler alınarak, yasal düzenlemeler yapılarak kü
çümsenmeyecek mesafeler alınmıştır. Bunlar kanı
mızca asla yeterli değildir. 

İleride saatin tekrar sıfırianmamasmı, yeni bir 
askeri müdahaleye ihtiyaç duyulmamasını arzu edi
yorsak, Türkiye Cumhuriyetinin sürekliliği, Milletin 
mutluluğu için Kurucu Meclis olarak, demokratik 
düzen ve rejimin şimdiye kadar sağlıklı bir biçimde 
işlemesine olanak vermeyen tüm engelleri kaldırmak, 
mevcut tüm kanunlarda 12 Eylül 1980 gününe gel
memize neden olan hükümleri değiştirmek, gerekli 
yasail düzenlemeleri gerçekleştirmek, bunları gerçek 
hayata aktarmak zorundayız. 

Sayın üyeler; 
12 Eylül 1980 Harekâtının hedeflerine ulaşabil

mek amacıyla, yeni Anayasa hazırlanıp kesinleşin
ceye kadar, gerek Milli Güvenlik Konseyinin, gerek
se Hükümetin, bir manada da Kurucu Meclis, dola
yısıyla Danışma Meclisinin etkin kararlar alabilmesi 
için Milli Güvenlik Konseyince Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 2324 sayılı bu Ka
nun sayesinde yasal düzenlemelerin ve idari tasar

rufların yasal temele oturtulması yanında, Devletin 
otoritesinin yeniden tesisi için yürütmeyi durdurma 
istem ve kararlarına cevaz verilmemiştir. 

Bundan amaç, 1961 Anayasasının getirdiği kuv
vetler çatışması ve anarşisine dönüşen yozlaşmış kuv
vetler ayrılığı prensibinin köstekleyici etkisini gider
mektir. 

İşte bu rdh ve anlayış içinde Danışma Meclisinin 
Yüce Genel Kurulu, 1961 Anayasasına uygun olup 
olmadığına bakmaksızın her alanda, tüm çalışmala
rında reform hareketlerinin örneklerini vermek zo
rundadır, 

BAŞKAN — Sayın Baysal; 5.dakika bitmek üze
re, toparlamanızı rica ediyorum. 

ORHAN BAYSAL — Çok mersi. 
Sayın üyeler; 
Vaktinizi fazla almamak, konuyu fazla karmaşık 

hale getirmemek için konunun kısaca bir de yasal 
tarafını dile getirmek istiyorum ve 'bunu somut bir 
örnekle vermek istiyorum. 

Bilindiği üzere, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hak
kında Kanunun 2 nci, 24 ncü ve 25 nci maddelerinde 
buna ilişkin hükümler mevcuttur. Ayrıca, Milli Gü-

• venlik Konseyi tarafından çıkarılmış olan 2324 sayılı 
Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun özellikle 3 ncü 
ve 6 nci maddelerinde, bugüne kadar çılkan, bundan 
sonra çıkarılacak kanunların Anayasaya aykırı ola
mayacağı iddia edilmiş, aykırı hükümlerinin Anaya
sa değişikliği olarak, yürürlükteki kanunlara aykırı 
olan kanunların ise kanun değişikliği olarak yürürlü
ğe gireceği ileri sürülmüştür. 

Bu kısa 'bilgilerin ışığı altında, örneğin Danışma 
Meclisinin 10 üyesi veya Milli Güvenlik Konseyi üye
leri veya Bakanlar Kurulu tarafından milli ihtiyaçla
rın ve milli hedeflerin emrettiği yönde bir kanun tek
lifi veya tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığına su
nulup, ilgili komisyona havale edimiş olsun; 'bu ka
nun tasarı veya teklifi aksaklıkları ve boşlukları de
falarca tescil edilmiş 1961 Anayasası hükümlerine 
aykırı ise, komisyonda maddeleri görüşülmeden red
dedilecek, Genel Kurulda ancak ilgili komisyonun 
gerekçeli raporu okunabilecek ve biraz önce tartıştı
ğımız 77 nci maddenin ışığı altında bu öncelikle red-
dedilebilecektir. 

Durumu siz sayın üyelerin takdirlerinize arz ede
rim, Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muratoğlu, buyurun. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin çok sayın üyeleri; 
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Efendim, buraya gelen bültün arkadaşlarımız hiç 
şüphe yok ki, memleket sevgisiyle dopdolu olarak 
fikirlerini beyan ediyorlar, hepsi muhteremdir. Mu
hakkak olan, belli olan bir asgari müşterek vardır; 
0 da, daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli ya
pabilmek. . 

Biraz evvel, benden önce konuşan hatip arkada
şım benim söylemek istediğim şeyleri hemen tama
men ifade ettiler. Bu itibarla, ben konuşmamı çok 
kısa tutuyorum. 

Yalnız, şu hususu müsamahanıza sığınarak belirt
mek istiyorum, belki yanılıyor um; ben kesinlikle ina
nıyorum ki, bu Meclisten Anayasaya aykırı kanun 
çıkması diye bir hal söz konusu olmamak lazım. 
Yeni Anayasa çıkıncaya kadar böyle olmak gerekir. 
Çünkü, 77 nci maddede Anayasaya aykırılık iddia
sıyla önergenin öncelikle görüşüleceği derpiş olunu
yor. 

Bence buna lüzum yoktur. Zira, görüşülen bir 
kanun maddesi Anayasaya aykırı ise, aykırı olduğu 
»bitine biline burada görüşülür, oylanır, şayet kabul 
edildiği takdirde Konseye gidecektir prosedüre göre. 
Konsey de onu tasdik ettiği ve yayınladığı takdirde, 
Anayasanın o maddesi ilga edilmiş olacaktır. Bu du
rum muvacehesinde nasıl olur da Anayasaya aykırı 
bir tekliften bahsedilebilir ve onun geri alınması is
tenebilir?.. Bence bu noktaya matuf beyanların söy
lediğim tarzda anlaşılması lazımdır. Anayasaya ay
kırılığı iddia edilse dahi, bir kanun veya onun mad
desi burada görüşülebilir, karara bağlanabilir. Eğer 
Konsey tasvip ederse, Yüksek Heyetiniz ve dolayı
sıyla Konsey o maddeyi değiştirmiş olur. 

Bu itibarla, yeni Anayasa yapılıncaya kadar 1961 
Anayasasına aykırılığın bence burada söz konusu ol
mamak icap eder. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-
lu. 

Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Danışma Meclisine vücult veren, şüphesiz hukuk 

düzenidir; yani Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre burada bulunuyoruz. 

lYine Mili Güvenlik Konseyince kabul edlmiiş 
olan 2324 sayılı Yasa hükmü vardır. Bu Yasanın 
1 nci maddesi zannederim dün okundu, hatırlatıldı; 
fakat ben bir kez daha hatırlatılmasında fayda gör-
mökteyima 
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1 nci madde aynen şöyle: «9 Temmuz 1961 ta
rihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ile değişiklikleri, aşağıdaki maddelerde belirtilen is
tisnalar saklı kalmak üzere, yeni bir Anayasa kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.» Ya
ni, bu bir yasa hükmüdür; yani bugünkü hukuk dü
zenimiz 1961 Anayasasını reddetmemektedir, yapılanı 
değişikliklerle yürürlükte olan hükümlerini mahfuz 
tutmaktadır. 

Durum böyle olunca, Danışma Meclisine verilen 
iki görev vardır. Bunlardan birisi; yeni bir Anayasa 
yapmak. İkincisi de; bu arada Meclisimize intikal 
etmiş olan bazı kanunları çıkarmaktır. 

Demekki, Meclisimiz bir taraftan yeni bir ana
yasa yaparken, hazırlarken, bir taraftan da bu arada 
gelen kanunları inceleyip yasalaşması için kararlar ala
caktır ve bu kararlar Milli Güvenlik Konseyinin tas
vibine sunulacaktır. Bu da hukuki bir durumdur ve 
yasalara dayanan bir durumdur. 

Şimdi burada bir tefrik yapmamız gerekmekte
dir. Demekki, Meclisimiz yemi bir anayasa yapmak 
hazırlığı içerisindedir ve bu anayasayı hazırlayacaktır. 
Bu arada da gelmiş olan kanunları çıkaracaktır. Bu
rada dikkat edilecek nokta şudur: Meclisimiz yeni 
anayasa hazırlanıp halk oylamasına sunularak kesin
leştiği tarihe kadar 1961 Anayasasını nazarı iltiıbare 
almak mecburiyetindedir. Çünkü, bu Anayasanın 
emredici hükümleri vardır, demokratik düzenle ilgili 
bazı hükümleri vardır ve bunları reddetmek müm
kün değildir; hukuken mümkün değildir, fiilen müm
kün depdir, 

Yeni anayasa hazırlanıp halk oyuna vazedildikten 
sonra, tabiatıyla kesinleşecek ve durum değişecektir. 
O zaman elbetteki buradaki çalışmalarımızda çıkara
cağımız kanunların yeni anayasaya uygun olup ol
madığı tartışılacaktır, görüşülecektir ve kanunlarda 
yeni çıkan anayasaya uygunluk aranacaktır. 

Durum böyle olunca, bugün için 1961 Anayasa
sının hukuken vö fiilen yürürlükte olduğunu kabul 
zorundayız ve yürürlüktedir ve gene yeni anayasa 
hazırlanıp kesinleşinceye kadar çıkaracağımız kanun
larda mer'i olan bu Anayasa hükümlerine uygunlu
ğu burada temin etmeye, tesis etmeye mecburuz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

değerli arkadaşlar; 
Bilindiği üzerei, Devlet nizamı Kamu Hukukuna 

dayanır. Hukuk bir bütündür, bir sistemdir, bir ktUs 
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dür. Bil itibarla insicam, irtibat, teselsül esaslarına 
dayanır. Şahsi fikirler bu (bakımdan hiç bir kıymet 
ifade etmez. Hukuk ilkeleri milattan önce Roma'da, 
eski Roma'lı hukukçular tarafından işlenmiş, Ger-
manya'da Alman Pandelkt Hukuku halinde işlenmiş 
ve daha sonra batı dünyasında olgunlaştırıtarak bu
günkü çağdaş hukuk yaratılmıştır. 

'Buradaki maruzatımız hiç bir suretle şahsii ola
maz ve değiTdür. Hukukun ilkeleri, hukuk ilminin 
esasları, dünya ölçüsünde benimsenen görüşler açı
sından maruzatta bulunmak medburiyettindeyiz. Bu 
bakımdan, yüksek malumları olduğu üzere 57 nci 
madde Değerli Heyetinizce kabul buyurulduktan 
sonra, o madde ile ilgili bağlantısı olan bu madde
nin tartışılması şahsen bende büyük üzüntü yarat
mıştır. 'Hele bele hukuki olmayan görüşleri bu kür
süde ifade derin üzüntüye sebebiyet vermiştir. 

Şimdi müsadeleriyle, hepinizin önünde' bir kere 
de tekrarına müsaade buyurulmasını istirham ede
rim. 

Madde 77 : «Bir kanun tasarısı veya teklifinin 
Genel Kurulda göırüşülmesü sırasında tasarı veya tek
lifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle reddini isteyen önergeler diğer önerge
lerden önce oylanır»|. 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada daha çok usuîi bir hüküm mevcuttur. 

Şayet bir Itasarı Veya teklifin Anayasaya aykırılığı 
iddia edliimiş veya tereddüdü uyanmışsa, önce bu 
görüşülür ki, bu halledildikten sonra esas görüşüle-
bilsin. Bundan daha mantıki, bundan daha makul 
blir usuKi esas olamaz. 

Değerli arkadaşım Uyguner sair hususları gayet 
veciz şekilde yüksek huzurunuzda ifade buyurdular. 
Onun için o hususların tekrarına asla lüzum ve za
ruret yoktur. Müsamahanıza sığınarak arz ettiğim 
hususlar çerçevesinde tartışımaya mahal yoktur. Za
man kaybı da doğru değildir. Maddenin tasvip bu
yurulmasını yüksek takdirlerimize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun efendimi. 
MEHMET AYDAR —• Saym Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Atatürk Türkiye'ısıinde kendi 'hukuk mantığına 

aykırı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına 
aykırı birtakım düşüncelerin ortaya konulması bek
lenemez, düşünülemez. 

Burada dün ve bugün tartışması yapılan konu 
«1961 Anayasasına aykırılığın vartlığı ne derecede te
lafi edilebilir», şeklindedir. Ben bu konudaki hassa
siyeti, şimdi ifade edeceğim hususların dışında, ko
nuşmamın (başında belirttiğim temel ilkeye bağlı tu
tarak ayrı bir yana bırakıyorum. 

Hemen sayın hocalarımın, Anayasa kürsüleri iş
gal eden sayın hocalarımın affına sığınarak ifade 
ediyorum; Türkiye^de Cumhuriyete gelinceye kadar 
bir Anayasacıkk hareketi, Cumhuriyetten sonra da 
geliştirilerek günümüze getirilen bir Anayasacılık 
durumu söz konusudur. 1924 Anayasasına 27 Mayıs 
1960% karsa çıkarılarak gerçekleştirilen ihtilalin getirdi
ği 1961 Anayasası «Tepki Anayasası»! diye bilimsel li
teratüre dahi, aslında yakışık olmadığı halde kayde
dilmiştir. 

1961 Anayasasının, şu anda geçerliliği tümüyle 
kalbimizde var olan «Anayasa Düzeni Hakkındaki 
Kanun»! birtakım maddelerini1, birtakım hükümleri 
ni durdurmuş; ama insanın temel hak ve özgürlük
lerine bağlı bulunan demokratik ve laik bir ülkenin 
sahip olması lazım gelen kuralları saklı tutmak su
retiyle yeni düzenlemelere de kapı açarak, mevcut 
bir sistemi karşımıza çıkarmış bulunmaktadır. Bu 
sistem bize şu gerçeği getirmiştir; 1961 Anayasası
nın tamamı değil birtakım hükümleri bugün fiilem 
işlerlikten kaldırılmıştır; ama öteki hükümlerine kar
şı bir aykırılık söz konusu ise, Sayın komisyonun 
derpiş etmiş olduğu bu maddeyi, Anayasaya tepkiy-
miş gibi ortaya koyup, kendi fikirlerimiz olarak or
taya koyup bu maddenin tamamını İçtüzükten çıkar
manın da her halde haksızlık olacağını düşünüyor 
rum. 

Saygılarımn sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem Üyeler; 
Daha altı arkadaşımız söz almış bulunuyor. Bu 

itibarla öğleden sonra aynı madde üzerinde görüş
melere devam etmek üzere saat 14.30'a kadar top-; 
lantıyı kapatıyorum. Teşekkür ederim. 

Kapaımıa Saati : 13.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma (Saatli : 14.30 

BAŞKAN : Baştemvdiili Fenn] tSLİMYELİ 
KÂTÎP ÜYELER : (Evliyıa (PARLAK, İnimi AYKUT 

BAİŞKAN — Sayın üyeler, 8 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK İHVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Pakistan İslâm Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
General Ziya-Ül Hak'ın davetlisi olarak 22-27 Kasım 
1981 tarihleri arasında Pakistan'a resmi bir ziyarette 
bulunacak olan Devlet Başkanı, Genelkurmay ve 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Ev
renin dönüsüne kadar; Devlet Başkanlığına ve Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanlığına, Milli Güvenlik Kon
seyi ve Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Nuret
tin Ersinin vekâlet edeceğine \dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi. (3/24) 

(BA1ŞİK1AIN — Devlet Başkanlığının bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Pakistan İslâm Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ge

neral Ziya-Ül Hak'ın davetlisi olarak, 22-217 Kasım 

1981 tarihleri arasında Pakistan'a resmi bir ziyarette 
bulunacağımdan; dönüşüme kadar, Devlet Başkanlığı
na ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına, en kıdem
li KuvVet Komutanı ve Mlilli Güvenlik Konseyi Üyesi 
olması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene
ral Nurettin Ersin vekâlet edecektıir. 

Gereğini rica ederim. 

Kenan Evren 
Orgeneral 

Devlet Başkanı Genelkurmay 
ve Milli Güvenlik 
IKonseyi Başkam 

'BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

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

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
'77 nci madde üzerinde 7 arkadaşımız söz almış

tır. Daha 8 arkadaşımız da konuşmak üzere söz al
mış bulunmaktadırlar. 

IBu itibarla, zamanımızın kısıttı olduğunu dikkate 
almak suretiyle konuşmaların ,beşer dakikayı geçme
mesini ve tekrardan mümkün mertebe kaçınılmasını 
önemle rica ediyorum, 

Sayın Göksel, buyurun efendim. 

flHHAIN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclislinin sayın üyeleri; 

Danışma M'edisine gelen herhangi bir kanun ta
sarısının veya teklifinin, Anayasaya uygunluğu bakı
mından, kabul veya reddedilmesi açısından birçok 
arkadaşlarımız hakikaten kendi cephelerinden bakı
lınca doğru birtakım bildirilerde bulundular, Hepsiini 

tebrik ederim, fakat Sayın Mutluoğlu'nun, sanki be
nim kalbimdeki ve kafamdakil'eri okumuş gibi yaptı
ğı beyanlarına ayrıca teşekkür etmek işitiyorum. 

Anayasa, mümkündür ki ve kesin olarak bellidir 
ki, bir devletin nizamını ve yürüyüşünü temin eden, 
bütün yasaların kendisine uyması lâzım gelen bir ya
sadır; isiminden de belli. Anayasasız herhangi bir şey 
olmaz; fakat bazı fevkalâde durumlar dolayısıyla Ana
yasanın birtakım zafiyete uğradığı anlar olabildiği gi
bi, Anayasanın topyekûn ortadan kaldırıldığı da ola
bilir. Nitekim, bizi 12 Byl'ül'e getiren 1961 Anayasa
sının temellerini teşkil eden sültunlardaki çatlaklıklar 
bu Anayasayı sallanır hale zaten getirmişitıir. Ben bu
nunla, Anayasanın bUgün meriyette olan hükümlerine 
aykırı kanunların buradan çıkmasını tabii teklif edi
yor değilim. Böyle bir şey hiç kimse düşünemez; ama 
bir Anayasa Komisyonu burada kurulduktan ve Ana
yasa Komisyonu çalışmaya başladığı ilk günden iti
baren, bugünkü Anayasanın, hatta meriyette olan' ba
zı maddelerinin değerlerini kaybedeceğinde hüç şüp-
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be yoktur. Çünkü, Danışma Meclisi yeni bir Anayasa 
yapacaktır. Yeni Anayasa yapılmaya başladığı andan 
itibaren, yeni Anayasamızın temelılerini teşkil edecek 
olan milliyetçilik gibi, laiklik gibi, demokratlık gibi, 
sosyallik gibi, hukuksaldık gibi ve bunum gibi diaha 
birtakım değerli temellere dayanacak olan bu Anaya
sanın, belki daha başlangıç tariflilerinde, hazırlanışın
da eski Anayasaya, yani bugün meriyette bulunan 1961 
Anayasasının geçerli hükümlerine uymayan tarafları 
olacaktır. Yani Anayasayı hazırlamayacak mıyız? 

Binaenaleyh, bu Büyük Meclisimizin asıl dikkat 
edeceği husus, yeni Anayasanın oturtulacağı •temellere 
ve sütunlara aykırı düşmeyecek hükümde kanunların, 
Anayasanın bugünkü meriyette bulunan maddelerine 
biraz tezaJt teşkil etse bile; makul, memleketimizin ya
rarına ise, bizi 12 Eyül'e götürecek hadiselere imkân 
vermeyecek bir Anayasanın şartlarına uyuyorsa, bu
nun hazırlanmasında ben hiç bir beis görmüyorum. 
Çünkü, nihayet bu Anayasa dönüp, dolaşacak ve Mil
li Güvenlik (Konseyine gidecek, orada onandıktan son
ra kanunlaşacak ve halkoyuna sunulacak, halkoyu da 
kabul ettikten sonra, bizim yeni Anayasamız olacak
tır. Zaten Milli Güvenlik Konseyinim onaması, meri
yette bulunan Anayasanın maddeleriyle ne kadar' 
uyarlık veya uyarsızlık gösterirse göstersin, yeni Ana
yasayı meşru hale getirecektir. Benim arz etmek iste
diğim hususlar bunlardır. Yeter ki, Tanrı bizi 12 Ey-
lül'e yol açacak Anayasalardan korusun. (Alkışlar.) 

(BASIK]AN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde bir yeterlik önergesi var konuş

malarla ilgili olarak, okuituyorum. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
İçtüzük tasiarısımın 77 nıci maddesiyle ilgili görüş

meler maddeyi açıklığa kavuşturmuştur. Söz alan ar
kadaşlardan sonra oylamaya geçilmesini emir ve izni
nize sunarım. 

'Saygılarımla., 
Mustafa A. Aysan 

A. AİSIIM İĞNOCİÜER — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

ıBAiŞKIAN — Müsaade eder misiniz Sayın İğne
ciler., 

Sayın Erener, Devrimsel, Akkılıç, Yarkın, Uzun-
oğlü, Peköz ve İğneciler söz almış bulunnıaktadırîar 
yeterlik önergesinin gelmesinden evvel. Bu itibarla ken
dilerine söz vereceğim, bunun nihayetinde yeterlik 
'önergesini oylarınıza arz edeceğim. Bilgilerinize su
narını. 

(Buyurun Sayın Erener, 

AKtfıF BRÖÜNAY — Yeterlik önergesini lütfen 
şimdi oya koyun, bunlar konuıştuktaın sonra başka 
kimseye söz verilmesin. 

BAŞKAN — Esas itibariyle öyle yapacağım efen
dim. Bu isimlerden sonra yeterlik önergesini oya ko
yacağım efendim., bir değişiklik olmaz. 

Buyurun efendim. 
ABDÜLKADIÎR ERENER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
iBen.iki dakikalık konuşacağım. 
Tüzük tasarısının Anayasaya muhalefet mevzula-

rına fırsat buldukça yer vermesi, bazı mertebede tav
zih ihtiyaçlarına sebep oluyor. Herkes bilir ki, bugün 
bir kısım maddeleri ipka edilen bir Anayasa vardır ve 
bu yepyeni bir Anayasa yapılıncaya kadar zaruri ola
rak meriye'Ctedir. Hukukta mühim bir kaidedir, za
ruretler miktarınca tatmin olunurlar. Eğer, 19611 Ana
yasasını baş tacı etseydik, o takdirde bizim buradaki 
mevcudiyetimiz izahsız kalırdı. Mevcudiyetini orta
dan kaldırmak vazifesiyle burada toplanan meclis na
sıl olur da yapacağı kanunlarda daha mevzuya gir
meden evivel acaba bu kanun teklifi, ortadan kaldiıMİa-
lacak olan şu Anyasaya muhalif midir, değil midir gi
bi bir hassasiyet ve mecburiyet içerisinde kendisini gö
rür. 

Maksadım asla değerli Komisyona telmih değil
dir, haşa. Burada hatırlara velev bir endişe, hatta ves
vese seviyesinde olsun gelmez mi ki, 1961 Anayasası
na bu derecede itibarın manası, acaba, Danışma Mec
lisinin kanuni ve tarihi rolü, asla yepyeni bir Anaya
sa yapmak değil de, sadece ve sadece 1961 Anayasa
sının bazı maddelerini tadilden ibaret bir mükellefiyet
tir düşüncesini zihinlere enkiete Oinquieter) etmek 
midir? Zira düşünülmez mi ki, yarın ortaya gelecek1 

olan yeni Anayasa teklifi elbette ve bilhassa 19611 Ana
yasasına muhalif olacaktan Esasen böyle bir muhale
fet yapılacak bu yepyeni Anayasanın en temiz, en1 

akli, en masum, en ahlaki ve en modern hususiyeti ve 
karakterisiği olacak'tır. 

(O takdirde, müzakere mevzuu maddeye göre, Ko
misyon, bu yepyeni Anayasa tasarısının karşısına çı
karak, bu 19I6İ1 Anayasasına muhaliftir mi diyecek
tir. 

Tekrar arz ediyorum, maksadım asla telmih veya 
tariz değildir, bu hususta Tüzük Komisyonunu böyle 
bir ihtimalden tenzih ederek, bu türlü telakkilerin önü
nü alması ve şu takdirde bu ve buna benzer madde
leri tüzük metninden çıkarmasını teklif ederim, say
gılarımla, maruzatum bu kadar. (lAlkışlar.) 
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BIAŞKAİN — Teşekkür ederim. ı 
Sayın Dal, naniği usul hakkında görüşmek iliyor- I 

sunuz? I 
KEMAL DAL — Yeterlik önergesinin hemen oy- I 

lanması gerekir kanısın dayım. Oylanıp, kabul edilme
dikçe, o zamana kadar söz talep edenlerin hakkı ye- I 
niden doğar.. I 

BAŞKAN— Efehdim, verildiği anda söz alan ar- I 
kadaşlardan sonra oylamaya geçilmesi önergede te- I 
barüz ettMlmaştir. Bu itibarla, söz alan arkadaşların I 
önergenin geldiği tarihte sözleri geçerlidir, konuşa- I 
caklardır, ondan ısonra bunu oyunuza arz edeceğim. I 

Buyurun Sayın DevrimseL I 

FİKRIÎ DEVRIÎMSEL — Sayın Başkan, sayın üye
ler; I 

'Epey zaman oluyor ki burada yapacağımız yasa- I 
ların Anayasaya aykırılığı üzerinde nasıl karar vere- 1 
ceğiz, bu hususta bir anlaşmaya varamadık. | 

Gör*üştüğülm:üz içtüzük maddesi, bir kanun tasa- I 
rı ve tekliflinin genel kurulda görüşülmesi sırasında ta- I 
ısarı veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya ay- I 
kırı olduğu gerekçesiyle reddini isteyen önerge. | 

Şimdi, bundan anlaşılıyor ki, bir tasarı veya tek- I 
l'if geldiğinde, bunun Anayasaya aykırı olduğunu ile- I 
ri sürüp, süremeyeceğiniz konusunda tereddüt var. I 

, Benim şahsi kanaatimi belirtmeden önce, ki bu I 
hususlardaki kanaatler malum, kişisel olmaz, objek- 1 
tif hukuka saJygılı olimalk kaydıyla belirtilmesi gere- I 
kir. Çünkü, ettiğimiz yeminde, hukukun üstünlüğü- I 
nü koruyacağımıza slöz verdik. Bunu biz Kurucu 1 
'Meclisin Teşkili Hakkındaki Kanunda yazılı bir me- I 
tin olduğu için burada okumadık; buna iman ettiği- I 
miiz için veya öyle olması gerektiği için buraya gelen I 
üye arkadaşlar, yemine iman edercesine gereğini ye- I 
rine getirmeleri lazım. Onu bir şekil olarak buradaki I 
göreve başlamanın bir başlangıç şekli olarak okudu- 1 
larsa, onu bilmiyorum tabii. Meseleyi bu ölçüde de- I 
ğerlendirmek lazım - I 

Biz, binlerce musibetten sonra, Türkiye'yi bölmek I 
parçalamak, Devletimizi »ortadan kaldırmak, bir I 
yandan Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyeli teok- I 
ratik esaslara dayandırmak amacıyla yok etmek is- I 
teyenler, bir yandan ırki anlamda memleketi etnik I 
gruplara 'bölüp, parçalamak isteyenler, bir yanda I 
ideolojik anlamda duş mihraklarla işbirliği yaparak, I 
Türkiye'yi bölmek isteyen 'gruplar; memleketin 12 I 
EylüTde geldiği nokta bu. I 

Şimdi bize verilen görev, memleketin hukuk ça- I 
tısını yeniden yapmak. Bu hukuk abidesini kurmak | 
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için, temellerine koyacağımız taklar çok önemlidir. 
Bence hareket noktası hukuka saygı, hukukun üstün
lüğünü mutlaka sağlamaktan yola çıkmamız lazım, 
Aksi halde duygusal olmaya mahkûm oluruz. Hani 
deniyor, «il'9i61 Anayasası bir tepki Anayasasıdır, 
duygusallığı taşıyor.» Taşıyor, doğrudur, ben de ka
bul ediyorum; ama o zaman ondan evvelki olayla
rın duygusallığı talbii. Şimdi de, bugün yapılan ba
zı konuşmalar gibi, olaylara yaklaşırsak, biz de duy
gusallıktan kurtulamayacağız ve bizden 10-15 sene 
sonra, korkarım ki, 'bu kürsülerden bizim bugün 
yapacağımız hukuk abidesine de aynı şekilde konu
şulur. 

Şimdi, hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki, 'Ana
yasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesin
de açıkça, «iMilll Güvenlik IKbnseyinin bildiri ve 
kararlarında yer alan ve alacak olan hükümlerle 
Konseyce kabul edilip yayınlanan kanunların, 9 
Temmuz (1961 tarihli Anayasa hükümlerine uyma
yanları anayasa değişikliği olarak kabul edilir. De
mek ki, Mıili Güvenlik Konseyinin çıkardığı karar, 
bildiri ve kanunlar '1961 Anayasasını değiştirmiş ve 
onun yerine geçmiş demektir. Anayasasız olduğu
muz kabul edilemez hiç bir zaman. Mutlaka Ana
yasamız vardır ve yürürlüktedir; çünkü, bu değişik
likler anayasa değişikliği olarak kabul ediliyor. 

Şimdi, gelecek olan bir teklif-tasarınm Anayasa
ya uygun veya aykırı lolduğu nasıl incelenecek. El
bette 'bu Anayasa Komisyonundan ısorulacak. Ana
yasa »Komisyonu uygunluğunu-aykırılığını inceler
ken yalnız şu Anayasayı alıp incelemeyecek. Ya ne 
yapacak?.. Milli Güvenlik Konseyinin şimdiye ka
dar çıkardığı 259 adet kanunu, 28 adet bildiriyi ve 
'60 kadar kararını önüne alıp koyacak, bunların ışı
ğında meseleyi değerlendirecek. Bugün hakimler ku
rulu yok. Çıkacak olan bir kanunda tabii ki onun
la ilgili kanun çıkmış. Güvenlik Konseyinin şimdi 
çıkardığı kanuna aykırı olamayacak; o Anayasa ye
rine geçerlidir çünkü. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, ,1 dakikanız var 
efendim. 

FİKRJt DEVRİMSEL — Evet efendim, toplu
yorum. 

Sonra, bu Anayasayı baş tacı yapmak, itibar et
mek meselesi gibi tabirler kullanılıyor. «Bu Anaya
saya hiç bir şeyin aykırılığı düşünülemez.. Bu Ana
yasaya rağmen, her şey çıkarılır^ deniyor. Akiuna 
şu geldi, bir zaman bu kürsüden, «Siz isterseniz hi
lafeti de getirirsiniz» denmişüi.. Getirilebilecek mı 
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iböyle bir şey?... «Türküye Devleti bir Cumhurıydütir» 
deniyor; bunun aksine 'hüküm koyabilecek misiniz bu
raya?.. (Kanuna, sosyal adalet ilkesiyle de olsa, mai
li 'güvenlik nedeniyle de olsa bir hakkın, hürriyetin 
özüne •dokunulmaz deniyor. Gelecek olan bir ka
nunla mülkiyet hakkını kaldırabilecek misiniz?.. Ke
za, miras hakkını ortadan kaldırabilecek misiniz?.. 

(Mahkemelerin, bağımsız mahkemelerin, 132 nci 
madde açıkça dururken, yasama, yürütme ile idare 
malh'keme kararlarına uymak zorundadırlar. «Bun
ları değiştiremezler Ve yerine getirilmesini geciklire-
mezler» deniyor. Keşlin, amir hüküm. Bütün bunla
ra rağmen, mahkemenin verdiği bir kararı, bir mü
ebbet hapsi 10 seneye çevirebilecek misiniz?.. An
cak özel afla olur bu; saklı kalmak kaydıyla. 

Demek ki, uyacağımız bazı Ihüküm... En son şeyi 
söyleyeyim, bu Anayasayı tamamen yok sayacağız, 
biç sayacağız. Şu Anayasanın, benim şahsen çok be
ğendiğim başlangıç hükmünü yok mu sayacaksınız?.. 
Metne de dahildir; T56 ncı maddeyle hükme bağ
lanmıştır. 

IBunlar, bu söylediğim hususlar hukukun temel 
kurallarıdır. Bunları savunurken '1961 Anayasasını 
savunmak içlin söylemiyorum. Almacım o 'değil. Çok 
yerleri aksadı; bu hale (geldik; ama yalnız bunun su
çu mu?.,. Hayır. Özellikle belirtmek istiyorum: Sa
dece bu Kanunun suçu (değil. O zaman başta bulu
nan uygulayanların, (hukuka saygısız kişilerin eline 
kalan bir kanun yüzünden meydana gelldi. Onun 
için, önce hukuka saygı, hukuku üstün tutmak la
zım. 'Bugünkü dönemde bile yine bir anayasamız 
vardır; Anayasaya saygılı olmak zorundayız. Ancak 
nasıl?.. Buradaki boşlukları Milli Güvenlik Konseyi
nin çıkardığı (kanun, bildiri ve kararları ışığında 'de
ğerlendirmemiz lazı'm. 

Saygılar sunarım. i(Alfcışİ!ar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, muh

terem üyeler; 
Dün ve bugün gerek 37 nci madde ve gerekse 77 

nci maddede yer alan bir cümlenin tartışmasıyla bü
yük ölçüde ilgilendik ve zamanımızı verdik. (Burada 
çeşitli fikirler ileri sürüldü. (Dendi ki, «Anayasaya 
aykırı olmaması gerekir yapacağımız kanunların.» 
Bir başka üye ya da bazı üyeler, «Anayasaya aykı-
rılık'tan ne kast ediliyor; onun üzerimde durmamız 
gerekir»/ 'dendi. Hiç şüphesiz 'hukuka saygılı olma
mız lazımdır. Hangi hukuka?.. Vicdanımızdakıi hu

kuka mı, yoksa yazılı hukuka mı?.. Yazılı hukuk za
man zaman kaldırılabiliyor. Nitekim, 1961 Anayasa
sının büyük bir kısmı kaldırılmıştır. Eğer, Milli Gü
venlik Konseyi Devlet çarkının tam olarak işleyebi
leceğini teminat altına almış olsaydı, tahmin edi
yorum ki, 1961 Anayasasını ihtilali yaptığı gün 
kaldırmış olacaktı. O zaman, bu Anayasaya mı bu
gün burada itibar edeceğiz?.. IBunu bilmemiz lazım
dır. 

Gayet tabii, hukukçu arkadaşlarımız diyorlar ki, 
«'Bu Anayasanın bazı maddeleri yürüdüktedir ve bu
na itibar edilmesi lazımdır», Önümüze gelmiş 85'i 
aşkın Kanun teklifi vardır. 'Bu Kanun (teklifleri da
ha görüşülmeden Anayasaya aykırılıkları da ortada
dır bir kısmının. Hemen ıreddeüme durumundayız; 
bu iki 38 ve 88 nci maddelere göre. O bakımdan, 
kanuna, Anayasaya aykırılık mevzuunu bu ilkeden 
göz Önünde bulundurarak bu kanunları hangi ölçü
lerde görüşebileceğiz?.. (Dışarıda konuşmalarımızda 
hukuk üstatlarımız, «ıBiz burada reddeceğiz, Milli 
Güvenlik Konseyine gidecek, onlar orada kabul ede
cekler, ondan sonra bize gelecek, tekrar biz kabul 
edeceğiz.» Neden buna ihtiyaç duyuyoruz; bu şe
kilde gidip gelmeleri Sağlamaya?.. Mümkünse Sa
yın Komisyondan özellikle rica ediyorum. ıBu Ana
yasaya aykırılık hükmünü geçici bir maddeyle bura-' 
ya koymak suretiyle buna (bir çözüim yolu getirmeli
dir. Aksi takdirde biz bunun içinden çıkamayız. 

Yarın... Soruyorum şimdi: Yapacağımız yeni ana
yasa eskisine aykırı olmayacak mıdır; eskisini orta
dan kaldırmayacak mıdır?.. Nasıl yapacağız; hangi 
usule göre?., ©u maddelere göre, tahmin ediyorum' 
ki, yeni anayasayı yapma olanağına sahip değiliz; 
çünkü aykırı olacaktır eski anayasaya. 

Sonra, Sayın üyeler, Milli Güvenlik Konseyi 12 
Eylülden beri, bir yıldan beri, kendisine, 'bürokrat-
larca bazı komisyonlar kurmak suretiyle Devlet çar
kını yürütmeye çalıştı; ama 23 Bkim'iden beri daha 
değişik bir anlamda kendisine olağanüstü bazı hak
lar 'vermek suretiyle Danışma Meclisini kurdu. Dev
let Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyinin çoğu ke
re sam ilmi beyanatları varıdır: «'Biz yaptığımız ka
nunlarda yanlışlıkları fark edersek düzeltiriz». 

Şimdi, eğer biz burada 'bu şekilde hareket etmez, 
yani, bu «Anayasaya Aykırılık maddesi geldi» diye 
geri çevirir ve bu kanunları çıkmaza bırakırsak, tah
min ediyorum ki, yarın biz eleştirilebiliriz 've vebal 
altında kalırız gibi geliyor bana. O nedenle, çok ri
ca ediyorum Sayın Komisyon; batta dun ben bir ara 
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yenimden bir öneride 'bulundum; tekriri müzakere 
konusunu derhal Sayın Komisyon Sözcüsü 'sertçe iti
razda bulundu ve o kapıyı kapadılar. Öyle olsaydı 
arkadaşlar... 

IRAŞKİAIN — Sayın Akkılıç, toplayın lütfen. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
ıBAŞKIAN - bitiyor, evet efendim.' 
MAHMUT AKKILTÇ — Öyle olsaydı isimdi 37 

nci maddenin ve 77 nci maddenin yenliden ele alın
mak üzere Komisyona iadesini teklif edecektim ve 
yine arz ediyorum, 'özellikle, şimdi 77 nci maddeyi 
görüştüğümüz için 77 nci maddenin ya geri alınıp 
yeniden 'incelenmesine veyahut bir geçici maddeyle 
buna bir çözüm getirilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. ((Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 'bir önergemiz var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
77'nci madde yeteri kadar aydınlanmıştır. 
Esasen tm madde üzerinde ileri sürülen mülaha

zaların büyük !bir kısmı, dün 37 nci madde görüşü
lürken serdedilm'iştir. 

'Bu itibarla, görüşmelerin kifayetine karar alın
masını !saygı ile arz ederim. 

'İbrahim Göktepe 

BAŞKAN — Biraz evvel okuduğumuz lönergey© 
aykırı bir önerge verilmiştir. Bu icbarla kifayeti mü
zakere talep edilmektedir. 

Önerge aleyhine ancak ıbir kişiye söz vermek im
kanına sahibim. 

Söz almak isteyen var mı?.. 
Sayın İğneciler, 'buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
(Muhterem Başkanımız buradan kimlerin konuşa

cağını açık olarak ifade ettiler. Konuşmacılardan bir 
tanesi de bendim. 'Simidi ikinci bir önerge gelmek su
retiyle "bu konuşmalar kesilme istidadını göstermek
tedir. 'Bunun aleyhinde konuşacağım. Aynı zaman
da dünden beri uzayıp gitmiş olan konuşmalara bir 
yön verme çabasının içinde 'bulunacağım. 

!Eferidim, dün de huzurunuzda söz /aldık diğer 
arkadaşlarımızla bera!ber. «Anayasa var mıdır, yok 
mudur?» gibi bir Hava esti. Anayasanın olduğuna 
dair hiç kimsede ibir şüphe yok elbet. Yalnız, kanun ta
sarı veya teklÜfleriniin Anayasaya uygunluğu konusu 
geldiği zaman 37'nci maddede ve şimdi de 77'nci 
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maddede, mutlaka 'bunun incelenmesini isteyen sayın 
hatipler Anayasanın ibügün mevcut olduğunu ispata 
çalışma gayretinin içline girdiler. Anayasanın mev
cut olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok; çünkü 
Anayasanın kanun maddesi var. Bu itibarla ouna bu 
şekilde yaklaşmayalım. Nasıl olsa Milli Güvenlik 
Konseyi 'bizim aldığımız kararları, ıreddettüğimiiz ka
nunlar da dahil olmak üzere, nihai şeklini Verecek 
ve çıkaracak veyahut 'reddedecek. O zaman zaten 
Anayasaya uygun olup olmadığı da bu kararla be
raber kenldi içinde halledilimiş olacak. 

IBAIŞKAN — Sayın iğneciler, rica ediyorum, 
yalnız yeterlik önergesi aleyhine münhasır olsun. 

A. ASIM İĞNECİLER — IBfeadim, yeterlik öne
risinin elbette aleyhindeyim; çünkü hu izahat hak-
kundan mahrum olmak istemiyorum. Zatıal'inıizin 
derpiş eMği ve söz alan arkadaşların konuşmasını 
arzu ediyordum ve Anayasaya uygunluk konulan-
nında Milli Güvenlik Konseyi tarafından lincelenme-
s'ini ve bizim konumuzun dışında olmasını arz edi
yordum. ıBu vesileyle de 37'nci maddenin tekriri mü
zakeresini, 77'nci maddenin de 'Komisyonca geri 
alınmasını arz ve teklif ediyordum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'İğneciler. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

• ŞBRAFBTTİİN YARJKTN — Ne hakkında? 
İBAŞKAN — Yeterlik 'önergesinden evvel usulen 

Komisyona slöz veriyorum. Hem yeterlik önergesi, hem 
de şlimdiye kadar serdedilen mütalaalar karşısında Ko
misyonun görüşünü sunmak üzere. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİR AIUAR — Sayın Başkan, sayın üyeler? 

Maruzatım yeterlik önergesi üstünde olmayacak
tır. O hususta 'bizim takdir hakkımız yok, 'bir görü
şümüz de yok. Tamamen Genel Kurulun tasvibine 
sunulmuştur; ancak... 

TURGUT YEĞENAĞA — Usul ihatası olu
yor o zaman Sayın Başkan. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMİAİL ARAR — Hayır efendim, olmuyor. 

BAŞKAN — Usul hatası yok efendim, müsaade 
ederseniz. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Eğer yeterlik önergesi kabul 
edilirse Komisyona da şâmilidir. O zaman biz Ko
misyon olarak da konuşamayız. Binaenaleyh, yeter
lik önergesi geldiği zaman önce Komisyona ve Hü
kümete söz vermek icap eder ki, onlar söz hakların-
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dan mahrum olmasınlar. Şu anda yeterlik önergesinin 
kabul edilmeyeceğini bilımiyoruz. Eğpr edilirse biz de 
söz hakkından mahrum kalıırız. 

Şimdi efendim... 
BAŞKAN — Pardon efendim, müsaade eder mi

siniz?.. 
Kabul ettiğiniz 70 nci madde bu konuda bize na

sıl bir prosedür takip edeceğimizi gösteriyor. Bu iti
barla söz Sayın Arar'ındır. 

.'Buyurun. 

İÇTÜZÜK GEGM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL AIRJAR — Efendim, 77'nci madde üzerin
deki görüşmeler hayli uzadı ve bir hayli de vakti
mizi aldı. Dün 37'nci madde ile müessesenin esası
nı kabul etmiş olan 'Yüksek Heyetinizin bugün bu 
müessesenin işleyişi ile ilgili sadece ufak bir usuli 
prosedüre ait 'bir mesele üzerinde gösterdiği bu 
hassasiyeti 'bendeniz anlayamadım. Esas müessese 
37 nci madde ile tedvin edilmiştir. Dün uzun tartış
malardan sonra, maddenin lehinde aleyhinde yapı
lan uzun görüşmelerden Sonra bunu kabul buyur
dunuz. Şimdi, getirdiğimiz rnadde Genel Kurulda 
'bir tasarı ıveya teklif görüşülürken, 'bunun bir mad
desinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile bir öner
ge verilirse, bu önergelerin diğer önergelerden önce 
oylanacağını hükme bağlıyor. Neden bu kadar sa
yın üyeler endişe ediyorlar bilmiyorum? 

Kabul edin iki, bu madde kabul edildi ve geçti. 
'Jleriki günlerde bir kanun tasarısı veya teklifi görü
şülüyor. (Bunun bir maddesi üzerinde bir arlkadaşı-
mız «IBu, Anayasaya aykırıdır» dedi mi, o madde 
ile ilgili diğer önergelerden önce bu madde görüşü
lecek. «-Görüşülecek» demek ne demek? Zatıâlileri 
takdir hakkınızı kullanacaksınız. Reddedersiniz o 
önergeyi; bitti efendim. Yani bu kadar dağdağaya 
sebep olacak, endişeye 'kapılacak bir madde değiL 

•Kaldı ki, bu madde ile ilgili olarak ileri sürülen 
bazı görüşleri, bendeniz, sahiplerinden özür dileye
rek, çok yanlış olarak değerlendiriyorum 

Dendi ki, «IBu madde kalırsa biz yeni anayasayı 
yapamayız.» Efendim, insaf edin, yeni anayasayı 
yapmak başka şey, mevcut bir Anayasa 'var iken 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşürken ileri sürülen 
Anayasaya aykırılık iddiası başka şey, yeni anaya
sa yapmak demek elbette ki, eski Anayasayı ortadan 
kaldıracağız demektir. IBu madde ona engel bir hu
sus değildir. 

Yine bu madde üzerinde konuşan sayın arkadaş
larımızdan Sayın AJâeddin Afcsoy da, benim şah

sen kabul edemeyeceğim bir ifadede bulundular. 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu geldi 
gündeme, bize çıkarılması emredildi» dedi. Zanne
diyorum bu bir sürçü lisan olmak lazım. Bu Mec
lise, hiç kimse hiç bir şeyi çıkarması için 'emir ede
mez. IBu Meclis serbest iradesi ile, serbest 'Vicdanı ile 
düşünüp karar verilmek 'üzere kurulmuş bir Meclis
tir. Eğer emir müessesesi zımnen mevcut ise, o za
man herkesin durumunu yeniden düşünmesi gerekir. 
Onun için ben bu sözü bir sürçü lisan olarak ka
bul ediyorum ve her halde sayın konuşmacı da bunu 
bu şekilde ifade edeceklerdir. 

Arz ettiğim gibi, özetle : 
Müessesenin aslı dün 37 nci madde ile kabul edil-

ımiştir. «Türkiye Cumhuriyetinin bir anayasadan yok
sun olduğu» şeklinde, yahut «Anayasasının mevcut ol
madığı» şeklinde dünkü Birleşlimde söylenen sözler de 
bu kürsüden bütün dünya kamuoyuna İlan edilmemesi 
lazırngelen sözlerdir. Türkiye Curnlhuriyeti Devleti bir 
aşiret devleti değildir. Türkiye'de bir Anayasa vardır. 
Bazı maddeleri kaldırılmış ve değiştirilmiş olsa da 
bir Anayasa vardır. Bugün bütün memlekete şamil ola
rak ilan edilmiş olan sıkıyönetim dahi kaynağını Ana
yasadan alan bir müessesedir. Vatandaşın temel hak 
ve hürriyetlerine ilişkin hükümler yürürlüktedir. Aksi 
takdirde hiç birimize yaşama imkânı kalmaz. 

Onun için maddeyi ve konuşmaları bu açıdan 
değerlendirmenizi İstirham ediyorum. Bunun geri 
alınacak, endişeyi mucip olacak hiç bir tarafı yok
tur., 

(Saygı ile arz ediyorum. '(Alkışlar) 

BAİŞJKİAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
ıHtUMit SABUNCU — ISayım Başkan... 
(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HtLMÎ SABUNCU — Bir şey söylemek istiyo

rum. 
IBAİŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
HİUMfî ISABUNÖU — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
(HİLMİ ISAIBUNCU — 77 nci maddenin müspet 

veya menfi şekilde oylanması sonucunda belirecek 
yeni durum her iki yönde de bazı sakıncalar getire
bilecektir. O bakımldan bu konuda usule taalluk 
eden şekilde bir görüşme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Soruya taalluk eden hususları lüt
fen efendim oradan... Usulde bir hata var ise ona 
münhasır olmak üzere lültfen oradan ifade ediniz. 

•HtUMlî SABONÖU — Efendim, benim kanaa
time göre, 77 nci maddede Anayasaya aykırılık 
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önergesi ortaya konurken, 37 nci maddeyle kabul 
edilen, Komisyonlar Iken'dilerime havale edilen tasa
rı Ve tekliflerin Anayasaya uygunluğunu tetkik ©der, 
mülahazasına aykırı 'bir durumun kabul edildiği 
imajı yaratılabilir. 'Eğer 77 nci maddeyi olumlu ola
rak sonuçlandıracak bu Anayasaya aykırılığı tetkik 
etmeme durumunda kalacak olursak, 37 nci madde 
boşta kalmış olacaktır. ıBu bakımdan bu konuda kı
sa bir maruzatım var müsaade ederseniz. 

iBAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir. Müsaade 
ederseniz, kifayet önergssftni takdim ettim. Komis
yon görüşlerini ifade ettiler. 

'Munzam olarak Sayın Üyemizin serdettikleri 
mütalaaya bir ilave yapacak mısınız Sayım Arar? 

İÇTÜZÜK GEÇlICt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Eğer, yanlış anlamadi'rmsa; çün
kü muhterem arkadaşımız arkadan, uzaktan mikro
fonsuz olarak görüştüğü için belki iyi duyamadım, 
sanıyorum şunu dediler, eğer yanlış amlamadımsa: 

77 ndi madde reddedilirse o zaman 37 nci mad
denin durumu ne olacak buyurdular. O bir ihtimal
dir, bir faraziyedir. Buyurdukları faraziye tahakkuk 
ederse 77 nci maddemin durumu sonra düşünülür. 

'HAIŞKİAN — Teşekkür ederim. 

'77 nci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo-, 
rum. 

i Yeterlik önergesini oyunuza arz etmedim. Yeter
lik önergesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

Önergeyi okutuyorum. 

Danışıma Meclisi ıBaşkanlığına 

'23124 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanu
nun aç̂ k hükümleri, Danışma Meclisinin Kurucu 
Meclisin bir kanaldım oluşturduğu ve yeni bir Ana
yasa hazırlanması îhîfciyaç ve 'zorunluğunun mevcut 
olup buna ilişkin çalışmalara pek yakında başlana
cağı dikkate alındığında; gerek Komisyon, gerekse 
Genel Kurul çalışmalarında; kanun, teklif ve taşan
larının 9 Temmuz 1961 tarllhlivve 334 sayılı Anaya
sa Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığınım 
değil, Türkiye'nin gerçeklerine ve gereks'inmelerine 
uygun olup olmadığımın 'düşünülmesinde, tartışılma
sında, ona göre karara bağlanmasında yarar gör
mekteyiz. 

\Bu anlayış ve görüş ışığında, içtüzük teklifimin 
37 nci ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi önerisi
ni yüksek olurlarınıza saygılarımızla arz ederiz. 

Orhan 'Baysal Rıfat Bayazıt 
iSırrı Kırcak Halil Evliya 

İM. Zekai Bayer Abdurrahman Yılmaz 
IMazhar Haznedar M. Velîn Koran 
Lütfullalh Tosyal Turgut Oral 
ATADAY PIBKIÖZ — Önerge aleyhinde... 
IŞBRIAFETTİN YARIKIN — Ben ide önerge 

aleyhinde söz işitiyorum Sayın 'Başkanım. 
IBAŞKAN — Bir arkadaşımıza söz vereceğim. 
Buyurunuz efemdim. 
ATADAY FEKÖZ — Saygıdeğer Başkam ve üye

ler; 
(Bu önerge vesilesiyle yine Anayasaya aykırılık 

konusu ve Yüce Meclisin yasama görevi üzerinde 
görüşmek gerekiyor. 

1961 Anayasasının bazı istisna hükümleri dışım
da bütünüyle yürürlükte olduğu kesindir. Aksini 
düşünmek doğru değildir, böyle bir durum muhal
dir. 

Hal böyle iken, konu iki noktada tartışma içine 
giriyor. Yüce Meclisin yasama yetkisi içinde çıka
racağı kanunlar 'açısından Ve özellikle yeni yapılacak 
olan anayasa açısından, 

1961 Anayasası yürürlükte olduğuna göre, hiç 
şüphe yoktur ki, Meclislimizin yasama görevi Ve bu 
görev sonunda çıkaracağı kanunların Anayasaya ay
kırılığı araştırılacaktır; bu şarttır. 

Şimdi, şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Bir ka
nun teklifi komisyonda veya Genel Kurulda Ana
yasaya aykırı bulundu ve bu sebeple reddedildi. Red
dedilmiş ohnasıma rağmen, bu teklif Milli Güvenlik-
Konseyine gidecektir. Konsey, Meclisin reddine ta
bi olur, aynı görüşü benimserse mesele yok. Ama, 
Konseyin bizim İM edişimizin «Anayasaya aykırı
dır» dediği bir teklifi aynen benimseyerek kanun ha
line getirmesıi de 'mümkündür. Bu, onun yetkisi için
dedir. 

O halde, 1961 Anayasasının bütün günahı ve seva
bı ile hâlâ yürürlükte kalması itibarı ile 77 nci mad
denin içtüzükte yerini muhafaza etmesi şarttır, 

iBlAŞKAN — Sayım Pektöz, münhasıran önerge 
aleyhimde konuşmanızı rica ediyorum efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Arz ediyorum efendim; 
(Bu şart, Sayın Arar'ın da biraz önce tifade ettiği 

gibi, 37 mci maddenin kabul edilmiş olmasının tabii 
bir neticesidir. 
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'Yüce Meclis bir kanunu yaparken evleviyetle 
Anayasaya aykırı olup olmadığını araştırmakla be
raber, önergede yer alan konuları zaten inceleyecek
tir. 'Kanun yapmadan mak;sat budur. Memleketin 
sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri 'faktörlerini dik
kate alarak bunları bir nizam altına almak demek, 
zaten kanun yapmak demektir. 

Anayasaya aykırılığı 'bir tarafa bırakıp, bizatihi 
kanun yapmanın gereklerini; o kamunun başında dile 
getirmek, abesle iştigal etmek demektir. 

'Bir noktaya (daha 'değinerek ••sözlerime son ver
mek işitiyorum, yeni yapılacak anayasa ile halen yü
rürlükte olduğunu 'bildirdiğimiz Anayasa arasında
ki rabıta.. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
Meclisimiz yeni 'bir anayasa yapmakla görevlidir. 

Bu görevlini muhtelif kanumlardam almıştır. O halde, 
ister Anayasa Komisyonu, ister Yüce Meclisimiz He
yet-:! Umumiyesi yeni bir anayasa yapacağına göre es
kisini yok farzedecekitir, çalışmalarını bu esasa isti
nat ettirecektıir. Yeni yapacağı anayasanın eski Ana
yasaya, hatta yürüdülkıtdki Anayasaya muhaflefetini dü
şürtmek bence muhaldir, 

Saygılar arz 'ediyorum. 

BAIŞK'AN — Teşekkür ederim, 
Önerge üzerinde 'Komisyonun görüşünü 'rica 

edeyim. 
IÇTÜZÜK GEÇİM KOMİSYONU SÖZÖÜİSÜ 

ÎSMAİÎL AIRAıR — Efendim, aynı önerge dün 37 
nci madde dolaylısıyla okundu, mütalaamızı, görüşü
müzü sordunuz. 'Kaltılmadığımızı beyan ettik ve o 
önerge reddedildi. 

Şimdi, aynı önerge tekrarlanıyor. Gene katılmı
yoruz efendim, 

ıBAŞKIAN — ISayın Baysal ve arkadaşları tara
fından verilen Önerge geçen defa 37 nci maddenin 
müzakeresi sırasında Genel Kurulca reddedilmiş olan 
önergenin aynısıdır. IBununla 'beraber Başkanlık Di
vanı olarak biz, dikkate alınmak üzere oylarınıza 
arz etmek durumundayız. 

'Önergeyi oylarımıza arz ediyorum.. Kabul eden
ler,-. IKabul etmeyenler.. Ekseriyetle ıreddediilmişltir. 

77 nci maddeyi mevcut şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. (Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ek
seriyetle kabul edilmiştir-

(MaJdde 78'i okutuyorum!: 
ıDeğişikllilk önergeleri : 
MADDE 78. — Kanunlarda veya tçftüzükte afc-

simıe hüküm yoksa, kamum tasarı veya tekllifimde tolitr 

maddenin reddi, komisyonla geni veriılımıasıi, değtiştti-
riılıtnesi veya metne madde <ekltemm©sıi hakkında, üye
ler esas komisyon veya Hükümet değişiiMiik öner
geleri verebilir. 

Değişiklik: önergeleri önce veriliş, sıonıra aykırılık 
şurasına göre okunur ve işleme konur. 

Önerge sahiplıeri, değişiklllik gerekçelerini kısaca 
Genel Kurula apıklıayabillirl/er. Bu açıklamadaın son-

, ıra önergelerim dikkalte alınıp alıfrtmaıması işaret oyu
na sunulur. Madde, dikkate alırtan önergelıerle binlik
te komİGiyoınla verilir. Ko'mfeyoın dikkate alınan deği
şiklllik önergelerime uymak zorunda değildik. Koım!is-
yomdan geîıanı metim, önergelerden önce oylanır. 1Kb-
ımi'sıyomum mıeıtni Genel Kurulca kalbul edilmekle is
lam tamamllanmış olur. Komıisyıon metni reddedilir
se, evvelce dikkate almam Önergeler yeniden işUeıme 
konur .Son karar Genel Kuruta aittir. 

Değişiklik önergeleri yazılış biçim'inıe ilişkin ise, 
yukarıdaki işleme gerek kalmaksuzm doğrudan dloğ-
ınuya okutulup oylanır ve madde buna göre düzemlıe-
nıir. 

ıBAŞıKAN — 78 nci madde üzerimde sıöz almıak 
isteyen?.. Sayın Muzaffer Ender buyurum efendim. 

MUZAFFER ENDER — Çok küçük bir nokta
ya temas edeceğim Sayım Başkam. «Eısıas komisyon ve
ya Hükümet dağişsikllifc önergeteri verebilir» 78 nci 
maddenin birinci fıkrasında «Hükürmet» kdfilmeisiin-
den sonra bir virgül konursa anlam saınıyorum daha 
iyi anlaşılır. Bunu miümlkünıse rica ediyorum. 

Bir de bunu söylıemiişken, titiz bir öğretmem ola
rak şunu da hatırlatayım. «Milli, maddi, resmi» kelli-
melerin'in (i) harflerinde aksan ollması lazım gellir. Ba
sımda buna dikkat edilmesini rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derimi. 
Sayın Sarıoğlu buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayım Biaşiklam, değerli ar

kadaşlarım; 
78 nci madde hakkımda üç tekliflim var. Bıuınfllaır-

dam bir tanesi; «Değişiklik önergeleri önce verilş, 
sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işleme ko
nur. 

Önerge sahipleri, değişiklllik gerekçelerini kısaca 
Genel Kurula açıklaıyalbilürler...» denmıektıedıir. 

Şimdi önergelerim verildiğimi kabul edelim. Yal
nız burada Komisyonum görüşü sıoruilimaıdam arkadaş-
llar açıklama yapmak lüzumunda fcalıacaklaırdır ve-
yahutta açıkflama isteğimde olanlar buraya çıkıp 
açıklaima yapacaklardır. Benim görüşümle göre, açık
lama yapmadan, önce komisyonum görüşü sorulma-
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lı, komisyonun görüşü sorulduktan sonra eğer ko
misyon görüşü önergelerin aleyhinde ise, bu takdirde 
arkadaşlara söz verilmesi daha uygun olur. Omdan 
sonra işaret oyu ilıe oylamaya geçilir. Aksi takdirde 
'başlianıgıçlta söz verilip de sonradan önergeler üzerin
de konuşulmasında bir mahzur ollaaağı kanınsımda-' 
yım. 

ıBu itibarla komisyon katılıyor ise zalten arkadaşın 
konuışmasıına lüzum kalmayacak; ancak komisyon 
önerge sahiplerinin görüşüne kanılmıyor ise, bu tak
tirde arkadaşların konuşma ihtiyacı oMabilir, gerek
çelerimi açıklayabilirlıer. Bunun bu şeklide yer alıma-
ısını tekllif ediyorum, bir. 

ıtkıincisi; önergeler gerek komisyonun isteği ilıe ve-
yahutta Genel Kurulun işaret oyu ilıe komisyona ha
vale edildiği takdirde komisyon bunları tezekkür öde--
çektir, sonunda bir teklif ilıe buraya gelecektir. Bu 
tekllif kemdi görüşü doğrultusunda olduğu gibi, baş
ka bir teklif de olabilir; ancak kendi tekili finde ko
misyon ısrar ettiği takdirde ve de düşünelim ki, ko
misyon bir ısüre almıştır, bir zaman geçmiştir, bura
da da yazıldığı şekliyle önce komisyonun görüşü oy
lanmış olacaktır. Binaenaleyh, önergelerin mahiyeti
ni unutmuş olabilkiz. 

Bu ilibarlıa komisyon görüşümde ısrar ediyor ise 
ve bu da önergelere 'aykırı ise, komisyon görüşünün 
oylamaya konmadan önce arfcadaşlarıimıza beşer dla-
kikayı geçmemek üzere söz hakkı verilimesinıi tekllif 
iadiyoruro. Bunun da bir faydası olacaktır. Çünkü Ge
nel Kurulumuz bu takdirde önergelerin mahiyetini 
öğrenmiş olacak ve de dolayısıyla işaret oyunda ira
desini daha salim bir surette belirtmiş olacaktır. 

Üçüncüsü; 78 nci maddemiz Mıüıllet Meclisli İç
tüzüğünün 83 ve 88 nci maddelerini birleştirerek bir 
metlin haline getirtmiştir. 83 noü miaidde «Komisyon 
görüşünün önceden oylanmasını» başlığını taşımak
tadır, ek başlığını. 88 nöi miadde ise «Değişiklik öner
geleri» ni ihtiva etmektedir. Bu itibarla başlığın da 
«Değişiklik önergeleri» yanında komisyon görüşünün 
yahuıt metninin önceden oylanması şeklinde düzeltl-
mesiimlî tekllif ediyorum. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarııoğlu. 
(Komisyonun görüşü nedir?., 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL ARAR — Efendim, «ayın arkadaşımı
zın üç maddede topladığı önerilerinden, fikirlıerindlen 
'ilk ikıi tanesi uygulamada zaten kendi arzulan isıtlika-
metinde cereyan etmektedir. Bunun için İçtüzüğe ve 

bu maddeye ayrıca açıklayıcı bir büküm koymaya lü
zum yoktur. Nitekim şu müzakerelerde dahi sayın 
üyeler ve muhterem arkadaşımız dikkat buyurmuş
lardır, verilıen bir değişiklik önergesi komisyonca be-
nknsemeoekse, bunu zaman kazanmak bakımından 
uzun açıklamalara, müzakörelere hacet kalmamak 
için derhal biz tekabbül ettiğimizi söylem'akibeyiz. 
Bumun dışımda bazı önergelerde ise Komisyonun da
hi açıklamaya, önerge sahibinin fikrini öğrenmeye 
ihtiyacı olduğu için, o önerge üzerimde önerge sahi
binin açıklayıcı bir beyanda bulunması zorunlu ol
maktadır. Binaenaleyh, o bakımlardan, yani ilk iki; 
bir ve iki diye özetledikleri fikirleri açısından mad
dede ıbir değişiklik yapmaya lüzum yoktur. 

Üçüncüsü; biz başından beri ısöylıedik, bizden ön
ceki Mıeclisler tarafından uygulianmiış İçtüzüklerden 
•ilham aldık, esindendik, dedik; aıma onları kelime ke
llime taklit öttük veya edeceğiz demedik., 

Simdi arkadaşımız ince bir tetkik 'iilıe fark etmiş 
ki, bu Millet Meclisi İçtüzüğünün 83 ve 88 nöi mad
delerinin birleştirilerek ortaya çıkmış bir maddedir. 
Öyledir, doğrudur; ama bunu böyle yaptık diye mut
laka o Tüzüğün kullandığı kenar başlığını kullanma
ya mecbur değiliz. Biz burada değişiklik önerıgelleri-
nin başından sona kadar geçireceği, geçirmesi lazım 
gelem safahatı özetledik. Binaenaleyh, kenar başlığı 
madde hükmüne uygundur. O bakımdan da bir de
ğişiklik yapılmasına lüzum görmüyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSaym Ender'in bir teklifi, virgül fflıe alakalı bir 

•teklifi... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İSMAİL ARAR — Kaltılıyoruz ©fendim, tabii 
mümkündür. Yalnız o hususta da şunu arz ödeyim 
efendim. Bunlar matbaa musahhihlerinin yapacağı 
şeylerdir. Biz bütün titizliğimize rağmıen, maalesef 
birtakım virgül, nok'ta, büyük harfin küçük harf ol
masa, küçük harfin büyük harf olması gibi şeyleri 
sağlayamadık bütün titizliğimize rağmen; aıma bu gi
bi endişesi olan arkadaşlar varsa, 'bunu bir beyan ve
ya müzakere şeklinden ziyade bir küçük not ile bi
zim dikkatimizi çekerlerse, biz nihai metnin (matba
aya giderken) işleriz üzerine, gider efendim. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Bahis konusu redaksiyon yapılmak 

kaydı ile kati şekliyk maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum .Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

Madde 79'u okutuyorum. 
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(Bir Maddemin Önce Konuşulması veya Fıkraların 
Ayrı Ayn Oylanması : 

ıMADDE 79. — Genel Kurulda bir maddemin di
ğerinden önce konuşulmasına işaret oyuyla karar ve
rilebilir. 

Görüşülen bir madde bir çok konu veya fıkralar
dan oluşur ve bunların ayrı ayrı oya korumaları beş 
üye taırafıırudaın yazılı olarak teklif edilirse gereği ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

'Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. KıaibnjJ eden
ler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(Madde 80'i okutuyorum. 
IMıaıddi Hatalar : 

(MADDE 80. — Kanun tasan veya teklifimlin Da
nışma Meclisince kaibuJlünıü gerektirecek oylamanın 
yapılmasından önce, metinde yazılış veya sıra bakı-
miinıdan bozukluk olduğu veya maddi hatalar bulun
duğu tileri sürülür ve esas komisyon veya Hükülmıelt 
bu görüşıs katılırsa, metin, esas komisyona gerli verilir. 
Bu şekilde düzeltilen maddeler de yenliden oylanır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isfi/eıyarı?.. 
Yolk. 

'Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kalbul edöm-
ler... Ka'bul etmeyenler... Madde kabul adi!ımiştir. 

iMialdde 8ıl ''i okultuyorum. 
inceletme Kurulu : 

MADDE 81. — Danışma Mieclisi Başkanlığı, ka
nun tasarı ve teklifllerini Anayasa dili, kamun yazılış 
tekniği bakımı ındam 'inüelemıakls görevli yeteri kadar 
'uzman/dan oluşan bir Jncaîıame Kurulu teşkil eder. 
Bu kurul, 'komisyonlara danışmanlık yapar. 

/BAŞKAN — Maıdlde üzerliınıde söz almak isteyen?.. 
Ydk. 

'Maddeyi oylarımızla arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

(Madde 82'yi okutuyorum. 
Son Konuşmalar : 
ıMADDE 82. — Tasarı veya 'tekliflin tümünün ke

sin olarak oylanmasından önce üyeler, ne yolda oy 
kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse Baş
kan lehte ve ail/eyihıtıe birer üyeye söz verlir. Bu konuş
ma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz alimaık isteyen?.. 
Yolk. 

Mıaıddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Madda kabul edilmiştir. 

Madde 83'ü okultuyorum. 

Metnin veya Maddenin Geri İstenmesi : 
MADDE 83. — Esas komisyon veya Hükümet, 

(tasarı veya teklifin tümünün, belılli bir veya birkaç 
maddesinin komisyona geri veri'lmıaslini bir defaya 
mahsus olmak üzere isteyebilir. Bu •istem görüşül-
ırnekslizıin yerine getirilir. 

Tasarı veya teklifin tümü geri isıtanımişsie tasarı ve
ya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas ko
misyona verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya 
birkaç maddesi geri istenmişse sadece o madde veya 
maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz almak iste
yen?., Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kalbul, edenler.. 
Kabul etmısyenfer... Madde kalbul edilmiştir. 

'Madde 84'ü okutuyorum. 

ÜKtNCİ BÖLÜM 

(Bütçe 

Bütçemin Görüşüllmeısi : 
MADDE 84. — Genel ve Katma Bütçe taşanlara 

ila Milli Bütçe tahminlerini gösterir rapor, mali yıl 
başında en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafın
dan Danışma Meclisi Başkanlığınla sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor Danışma Meclisi Bütçe -
Plan Komisyonunda görüşülür. 

Komisyonun en çok kırk gün içinde hazırlayaca
ğı rapor, Danışma Meclisi Genel Kurulunda en geç 
yirmi gün içinde karara bağlanır. 

Danışma Mıecîıisıi üyeleri, Genel Kurulda, Bakan
lık ve Daire bütçelileri ile katma bütçeler hakkındaki 
düşüncelerini, her bütçemin tümü üzerindeki görüş
meler sırasında 'açıklarlar; programlar ve dteğiişlikllifc 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oya konur. 

Danışma Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarıla
rımın Geme! Kurulda görüşü'Imesii sırasında gider ar-
'tırıoı veya belli gelirlari azaltıcı teklifler yapaımıazllar. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Buyurun Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir sorum var. Gerek Ku
rucu Meclis hakkındaki 2485 sayılı Yasanın 27 ve 2:8 
nci maddelerinde, gerekse simidi önümüzde bulunan 
Tüzüğün 84 ncü maddesinde, «...karara bağlanır.» 
ifadesi vardır.» «...karara bağlanır.» 'ifadesi tereddüt 
doğurmaktadır. Bundan evvel görüştüğümüz Tüzük 
maddelerinde bir kanun maddesinin nasıl bir prose
düre tabi olacağı hepimizce malumdur. 
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iSoouçfca, bir kanun taslağının gerek maıddeteri, I 
gerekse tümü üzerinde oylama yapılmasını karara 
bağladık. Ancak burada «oylama» ifadesine geçme
den «karara bağlanır» denmektedir. Sayın Komiisyon- I 
dan «...karara bağlanır.» ifaidesi nasıl anlaışılaaakltı>r, 
kanun sistematiği içerisinde oya başvurulıaa'k mıdır, I 
yoksa yine 2485 sayılı Yasanın 27 ve 28 noi madde-
l'erirtde geçtiği için mi aynı sekilide buraya konulmuş- I 
ıtur? Bunun açıklanmasını riaa ediyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney, buyurun efendim. I 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, çok kısaydı, omun 

için yerimden bellirtmek istedim; ama duyulmadığıma 
göre buradan söyleyeyim. 

84 ncü maddenin 3 noü fıkrasının «on'lanmda, 
«...programlar ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrı- I 
ca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.» di
ye bir ibare var. I 

ISorraak istediğim şey, «programlar» sözünden ne I 
kastedildiği?.. I 

İkincisi, değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca gö
rüşme yapılmadan oya bağlanması hususu aoalba ge
leneksel bir şey midir?.. Bir değişiklik önergesinin her
hangi bir görüşme açıllmaksızın oylanmasının sakın- I 
cali olduğu kanısındayım. Verdiğimıiz önergelerin I 
(burada okunması sırasında iyi anlaşılmaması ihtima- I 
lıi büyüktür. Önerge verenlerin en azından bir açıik- I 
ılıama yapmasına olanak tanınmasının gerekli olduğu- I 
nu düşürtüyorum. I 

Ayrıca kısıtk bir zaman da olabilir, veya kısıtla I 
kişiler üzerinde de oliabülir. Kişi adedi kısıtlanabilir; I 
fakat bir ufak görüşme açılmasında yarar olduğu ka- I 
nısındayım; çüıikü takdir edileceği gibi bütçe olsun I 
(program eğer benim buradan anladığım yılilak prog- I 
ıramsa) yıllık program olsun, oldukça teknik belge- I 
lerdir. Herhalde üzeninde açıklama ve görüş alışve- I 
rlş'i yapılması uygun olur diye düşünüyorum. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Doğu, buyurun. I 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; I 
Konu bütçeye 'geldi. Bir konuya önem ve dikkatle- I 

rinizi çekmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Gü- 1 
vertlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 15 I 
ntii maddesini müsaadenizle okumak isterim. I 

Maddenin matlabı şöyle : «'Bütçenin görüşülmesi I 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi. I 

Madde 15 : Genel ve Katma Bütçe Kanun tasarı- I 
lanyla milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, mali I 
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yıl başından en az 3 ay önce Bakanlar Kurulu tara
fından Milli Güvenlik Konseyine sunulur. Bu tasan
lar ve rapor Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğince teşkil edilecek Bütçe Plan Komisyonunda gö-
ıüşüCür. Bütçe-Plan Komisyonunun çalışmalarına ilgili 
balkan ve/veya yetki verilen kamu 'görevlileri katılırlar. 

Komisyonun hazırlayacağı bütçe raporuyla Bütçe 
Kanunu tasarısı Milli Güvenlik Konseyinde görüşülür 
ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.» 

Görüldüğü 'kadarıyla bizim Bütçe Komisyonumu
zun daha teşekkül tarzına girmeden, bîr Yasama Mec-
lisiirtin 2 yüzü arasında bir tedahül var. Bir bizde var 
Bütçe Komisyonu, biz kuracağız bir de Yüce Konse
yin Bütçe - Plan Komisyonu var. Halbuki eski ça
lışmaları hatırlayacak olursak, böyle bir ikilem söz 'ko
nusu değil. Bir Bütçe Karma Kc misyonu var, bu 
Komisyon Meclislerden gelecek üyelerle teşekkül edi
liyor ve bir defa bu çalışma yapılıyor'. 

Şimdi var sayalım bütçe bize geldi, biz komisyonu
muzu 'kürdük, üzerinde çalıştık, günler verdik, emek
ler siarfettik. Bizden çıktı bütçe, tekrar Yüce Konse
ye gitti. Yüce Konseyin de kendisine bağlı bir Bütçe -
'Plan Komlisyonu var. Takdir ederseniz, burada büyük 
bir mükerrerlik ve zaman israfını gerektirecek bir 
formalite vardır. 

Acaba Sayın Meclis Başkanımız yahut Yüce Mec
lis tarafından kurulacak bir tim vasıtasıyla bu ikilemi 
gidermek mümkün değil midir?.. 

'Benim yapacağım açıklamalar bundan ibarettir, çok 
teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF EROÎNAY — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlar; 
(Bu madde metni, bugünkü Anayasanın 94 ncü mad

desinin hemen hemen aynıdır ve kaldırılmış da değil
dir. Yalnız biraz evvel Doğu arkadaşımızın da belirt
tiği gibi, Meclise taalluk eden henüz Danışma Kurulu 
kurulmadan önce, 1981 Bütçesinin hazırlanması için 
de deminki hüküm aynen uygulanmıştır; yani 3 ay 
evvel Bütçe Milli Güvenlik Konseyine sunulmuş, o da 
halen de çalışmakta olan özel komisyonda bunu in
celetmiş ve 1 Mart 1981'den itibaren de yürürlüğe koy
muştur. 

Şimdi, Danışma Meclisi kurulunca gayet ta
bii bütçenin buradan da geçmesi gerekir; fakat Mil
li Güvenlik Konseyinin aldığı bir karara göre, kendi
sinin özel komisyonları devam etmektedir. Dolayısıy
la, işaret edildiği üzere, iki komisyon aynı şeyi müker-
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'neren inceleyecektir. 'Bir ara 'düşünüldü, bir muhtelit 
komisyon kurulsa yahutta Danışma Meclislinin kuraca
ğı Bütçe-Plan Komisyonuna onlar da dahil olsun da, 
tek bir müzakereden sonra metin Danışma MeclMne 
gelsin ve Mili Güvenlik Konseyince de tasdikini mü
teakip yürürlüğe girsin; fakat bugünkü hukuk dü
zenli içerisinde, yani şu maddeler muvacehesinde böy
le ıbir şekil pek düşünülemez; çünkü oranın üyeleri 
bizimle 'beraber, yani buradaki Bütçe Komisyonu ile 
Ibirlük-te toplanırsa rey hakiki olacak mı, o'lmayaoalk mı?.. 
Olmaması lazım. Rey hakkı olmazsa, kendi beyanaitı-
nın böyle açıkta kalması bakımından pek kabul edli-
'leceği de düşünülemez. 

Onun için, ister istemez, ıbiz bu kanunla 'bize ve
rilen görevli yapmak, durumundayız. Yani Bütçe - Plan 
Komisyonu, ki bu maıdde hakkında Maliye Komisyo
nunun da bideştirilmesi bakımından teklif daha ön
ce kabul edilmişti ve Komisyondadır ve zannediyo
rum bu anlamda Sayın İçtüzük Geçici Komisyonu
muz bu maddeyi bu anlamda geri de almak isiteyecek-
tir, değişikliği koymak için. 

O balkımdan, ister istemez biz ayrı <bir komisyon 
kuracağız ve kanunun emri gereği, 2485 sayıli Ka
nunun 28 nci maddesi gereği, burada bunu kanunlaş
tıracağız; 

«itki ay içerisinde» diyor Kanun, İki aydan sonra 
bir aylık müddeti de Milli Güvenlik Konseyi kendi 
özel komisyonunda müzakeresini yaptırmak için ayır
mış. Halbuki evvelce üç ay evvel, yani üç ay evvel ve
riyorlar; ama eskisi gibi, yalnız iki ay evveli buradan 
başlıyor, üçüncü ay oraya gidiyor. 

Şimdi, burada iki ayda görüşüleceği kabul1 edil
diğine göre kanunen, Komisyon gayet normal olarak 
40 günlük müddeti Bütçe Komisyonuna bırakmış, 20 
günlük müddeti de bu Danışma Meclisline bırakmış. 
O halde, Bütçe Komisyonundan gelen bu tasarı bura
da kabul 'edildikten sonra Milli Güvenlik Konseyine, 
dolayısıyla O'nun özel komisyonuna gidecek ve on
dan sonra da kanunlaşacak tamamen. 

Şimdi, «karara bağlanır» demesi, bir defa bugün
kü Anaya'samıizın 94 ncü maddesinde de aynıdır. Bu
nun anlamı ret veya kabul bakımından bütçedeki bazı 
sonuçlar yaratacağı, haltta korkunç sonuçlar yarata
cağı anlamıında bir şeklil vermek içindir. Yanıi eski 
Anayasa da bunu düşünmüştür. Reddedildiği takdir
de, politik birtakım sonuçlar doğar, hükümet düşer, ki 
bizim memleketimizde malumlarıdır iki defa böyle ol
muştur ve hükümet istifa etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Binaenaleyh, «karara bağlanır»dan maksat, Bütçe 
Komisyonundan gelen şeklini kabul sadedinde ifade 
ediyor; ama o bütçeyi reddetmek gibi bir konu bura
da olmasa gerektir. 

Yalnız ben Sayın Komisyondan bu vesileyle kü
çük bir ricada bulunacağım. 40 günün geçmesinden 
sonra '20 günlük müddetin burada hesaplanması, mad
denin 3 ncü fıkrasında pek açık değil. Ola ki, burada 
'Bütçe Komisyonunda 40 gün görüşüldükten sonra 
Meclise gönderilir, Mecliste de 5-10 >gixn geçtikten son
ra gündeme alınınca, gündemden itibaren 20 günlük 
müddeit başlıyor zehabı hâsıl olabilir. O zaman tered
düt ortaya çıkabilir. Halbuki kanun, 40'ı 20'ye ek
lerseniz iki ay edeceği için, bunu da aşamayacağı
mıza göre, buraya geldiği tarih ne olursa olsun, Ara
lık başından itibaren ikinci ayın sonunda bütçen'in ta
mamen çıkmış olması gerekecektir. 

Onun için, bir ara, bir paragraf koymak suretiy
le belki ikinci, üçüncü fıkradaki, «Komisyonun en 
çok 40 gün içinde hazırlayacağı rapor, Danışma Mec
lisi Genel Kurulunda, yukarıdaki 40 günü izleyen en 
geç 20 gün içinde karara bağlanır.» şeklinde düzeltir
sek, yahut oraya bir açıklık verirse Komisyon, (ki, 
maddeyi tekrar müzakere edecek) daha iyi olur. 

Hakikaten 40 ncı gün Bütçe Komisyonundan çık
tıktan sonra buraya havale edilen bütçe; basılacak, dü
zenlenecek, tashihler yapılacak vs. 5 nci gün geldi, 
burada da ne bileyim gündeme 47 nci günde alındı, 
20 günlük müddet burada kalmıyor demektir. Onu 
taknin için, onu meşru hale getirmek için böyle küçük 
açıklamanın da buraya konmasında fayda mülahaza 
ediyorum.! 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay.-
Sayın Feyzioğlu, buyurunuz. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Efendim, izin verirse

niz yerimden birkaç kelime arz dtmek istiyorum. 
BAŞKAN — Biraz yüksek, zapta geçmesini temin 

bakımından biraz yüksek sesle rica edeyim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim duymuyoruz, lütfen sa
yın üyeler kürsüye gelsinler konuşmak için. («Duyul
muyor» sesleri) 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Efendim, bizim takriri
miz vardı orada da değinmiştik. Bir kelime; biraz ön
ce konuşan sayın arkadaşımızın sorusuna da cevap 
galiba olacaktır: «Program» sözcüğü. 

'Biraz çizmeyi aşmıyorsam maliyeciler açısından, 
burada program bütçe düşünülerek bu ifade kullanıl-
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mıştır, böyle anlaşılıyor. Aksi takdirde, bunun alındığı 
daha önceki 1973 Tüzüğü, keza Anayasanın 94 ncü 
maddesi, keza halen müzakeresini yapmakta olduğu
muz Tüzüğün 111 nci maddesinde kullanılan «Bölüm» 
sözcüğüyle çelişki durumu ortaya çıkardığı kanısında
yım. O itibarla, «Bölüm (Program ve değişiklikler)» 
denildiği takdirde 84 ncü maddede, bu tereddüt orta
dan kalkar. 

Aynı zamanda bu, onu izleyecek olan 85 nci mad
dedeki «Program» sözüyle, buradaki «Program» in 
aynı anlamı taşımadığını da ortaya koyar. Berideniz 
bunu belirtmek işitiyorum. 

(Bir noktayı daha Komisyondan açıklamalarını 
bilhassa istirham edeceğim.ı 

Şimdi, halen iki yönlü bir inceleme durumu içinde 
bulunduğumuz ortaya çıkıyor bütçe bakımından. Bi
risi Danışma Meclisince yapılacak inceleme, ikincisi 
Konseyce yapılacak inceleme ve biraz önce okunan 
Konseyin bu incelemeyi yapmasını düzenleyen Tüzük 
hükümlerinden 15 nci maddede, belirli bir prosedür 
ve süreler gösterilmiş; fakat bu Tüzüğün tarihi 25 
Şubat 198ıFdir. Oysa, Kurucu Meclis Hakkındaki Ka
nunun tarihi 29 Haziran 1981'dir. Her ikisi de Konsey 
tarafından kabul edilmiştir ve bu, gerek tarih itibariy
le, gerek kural itibariyle kanun, tüzüğü elbet'te geri
de bırakacaktır, 

Bu itibarla, bendeniz eğer yanıhyorsam lütfen dü
zeltsinler. Bu Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun, 
'bütçenin sunulmasına ilişkin hükümleri, hem Danışma 
Meclisinin hem de Konseyin bütçeyi müzakere ve 
karara bağlaması, kanunlaştırmasına ilişkin hüküm
leri içermektedir, taşımaktadır. Belki şu olabilir, İçtü-
ziük, daha önceden Konseyin bütçeyi kendli bünyesi 
içinde önceden müzakere edip, kendi görüşünü daha 
önceden hazırlıklı bir duruma sokma imkânını verir; 
fakat o kanundaki sürelerin ve usulün uygulanmasını 
erteletmeye sebep teşkil etmez. Bendenizin görüşü bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
iSayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan 

müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 
IİSMAİL ARAR — Efendim, duymuyoruz, yap

mayın bunu. 
'BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, duyulmadığını 

ifade ediyor muhterem üyeler. Buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Benim maruzatım çok kısa olacak. 84 ncü madde

nin 2 nci fıkrasında, «Bu tasarılar ve rapor Danışma 
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Meclisi Bütçe Plan Komisyonunda görüşülür.» den
mektedir. Malumlarınız olduğu üzere biz 19 ncu mad
deyi daha henüz tedvin etmiş durumda değiliz ve 
Komisyona havale edilmiş vaziyettedir. Bu durumda 
eğer münasip görürseniz ya maddenin tümünü yahut 
bu ikinci fıkrayı Komisyona iade edelim ve ileride 
Bütçe Plan Komisyonunun ismi belki değişecektir, 
belki «maliye» sözcüğü ilave edilecektir. Bu ikisi 
arasında birlik ve paraleHik sağlanması yönünden bu
nun 19 ncu madde ile birlikte mütalaa edilmesini arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz alan?.. Yok. Sayın Komisyon görüşü

nüzü rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkam, değerli üyeler; 

,Sayın Erginay, benîm Komisyon Sözcüsü olarak 
söylemek istediğim hususların birçoğuna değindiler ve 
benim yükümü hafiflettiler, kendilerine teşekkür edev 
rim. 

Şimdi, Milli Güvenlik Konseyi İçtüzüğünden son-
ıra Kurucu Meclis Kanunu çıkmış ve bütçe görüşül
mesi hakkında özel hükümler getirmiştir. Mesela, 27 
nci madde : «Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli 
bütçe tahminlerini gösteren rapor mali yılbaşından en 
az üç ay önce Bakanlar Kurulu tarafından Danışma 
MedEsine sunulur,» Müteakip maddeyi okuyorum, 
«Madd© 28 : Danışma Meclisi İçtüzüğü hükümleri
ne göre bütçe üzerindeki çalışmaıları iki ay içinde ta
mamlar. 

Bütçe Komisyonunca kalbul edilen bütçe tasarıla
rı Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek ka
rara bağlanır ve Milli Güvenlik Konseyine gönderilir. 

Danışma Meclisü Genel Kurulunda üyeler gider 
artırıcı veya, belli gelirleri azaltıcı teklifte bulunamaz
lar. 

Danışma Meclisinden gelen tasarı Milli Güvenlik 
Konseyinin kaibül ettiği şekliyle kesinleşir ve mali yıl
başından önce Resmi Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girer.» diyor. 

Dernek ki, kanun vazıı bu kanunu hazırlarken 
bütçenin görüşülmesini diğer kanunlardan ayrı bir 
prosedüre ta'bi tutmamış, yani Sayın Senvar Doğu' 
nun işaret ettiği gibi, eskiden bir karma komisyon 
vardı, bu Senato ve Millet Meclisi Komisyonundan 
teşekkül ederdi, orada görüşülürdü, ondan sonra Se
natoda, sonra Mecliste görüşülürdü şeklindeki bir 
prosedürü kanun vazıı düşünmemiş, istememiş bunu. 
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Binaenaleyh, diğer kanunlarla birlikteki aynı prose
düre tabi tutuyor. 

Bu zaman kaybına yol açmaz mı? Hem Konse
yin eşdeğerde bir komisyonu var, hem Danışma Mec
lisinin eşdeğerde bir komisyonu var, bunu birleştire-
lim görüşelim buyuruyorsunuz eğer yanlış anlamadım-
sa. Şu Kanun muvacehesinde ve Konseyin çaılışmaları-
nı düzenleyen onların İçtüzüğü muvacehesinde bunu 
ibizim sağlamamız mümkün değil, şu anda sağlama
mız mümkün değil; ama ileride yapılacak olan görüş
melerle efendim bir görüş birliğine varılırsa, belki ge-
reikli yasal düzenlemeler yapılarak bu olabilir; ama 
ben sanmıyorum. 

Çünkü, diğer kanunlarda da aynı şey söz konusu 
o zaman. Bâr çok bizim kurduğumuz komisyonlara 
paralel, eşdeğerde Milli Güvenlik Konseyinin de ko
misyonları var. Burada önce komisyonda görüşülecek, 
sonra Genel Kurulda görüşülecek, sonra Konsey ko
misyonunda görüşülecek, sonra Konsey Umumi He
yetinde görüşülecek. Yani, her .halükârda şu anda bi
zim iktidarımızın ve irademizin dışında bir konu. Biz 
Tüzüğü bu şekilde çıkarırız, ilerideki gelişmeler ne 
gösterif /bilmem. 

(Sayın arkadaşlarımızdan birisi «Karara bağlanır» 
sözü üzerinde durdular. 

,Yasama Meclislerinde karara 'bağlanan her husus 
mutlaka oyla olur. Öyle olunca, bunu artık ayrıca 
açıklamaya, oya sunularak karara bağlanır şeklinde 
bir 'ifadeye lüzum yok. Çünkü, başka türlü karara 
bağlamaya imkân yok, yani mutlaka oturuma baş
kanlık eden Başkanın ağzından kabul edilmiştir ve
ya reddedilmiştir ifadesinin çıkması, o anda işte Mec
lisin iradesinin bir tecellisidir. 

Sayın Öney arkadaşımız, ki, Sayın Feyzioğlu da 
aynı noktaya dokundular, «Programlar» kelimesi üze
rinde durdular. Şimdi, bu programların, kalkınma pla
nına ilişkin programla ilgisi yok. Herhalde Sayın Öney 
arkadaşımız tatbikatını bunun geçirmiş olması lazım 
Planlama Teşkilatında iken, yani son 2 - 5 yıldır tat
bik edilen bütçelerde, eski bildiğimiz ve alışık oldu
ğumuz «bölüm» ve «fasıl» tabirleri kaldırıldı, yük
sek malumunuz olduğu üzere ve «program» kondu 
onun yerine. Hatta o maddesi yürürlükte olan, Ana
yasanın 94 ncü maddesinin 5 nci fıkrasında, «Bölüm 
ve değişiklik önergesi» diyor. İşte bu «bölüm» tabiri 
kalktı, onun yerine «program» tabiri girdi bütçeye. 
Bunun' kalkınma planına ilişkin programlarla ilgisi 
yok, onun için «program» tabiri burada onu ifade 
ediyor. 

Maddeyi okuyorum .' «Programlar ve değişiklik 
önergeleri üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oya konur.» Sayın Öney dedi ki, «Görüş
me yapılsa.» mümkün değil. Hani var mı, yok mu 
diye o kadar tartışmasını yaptığımız ki, o maddesi 
yürürlükte olan Anayasaya göre mümkün değil. «Bö
lümler ve değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca gö
rüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur» diyor. 
Onun için mümkün değil. 

Sayın Feyzioğlu'nun bir sorusu daha vardı, af bu
yursunlar belki yine hep yerinde konuşmaktan ola
cak, iyi duymadığım için zaptedemedim, ama bir ta
nesi programlarla ilgiliydi onu arz ettim. Hatta bir 
bütçe kanunu getirmelerini söyledim, yetişemedi, g3 
tiremediler, eğer temin etmek mümkün olsaydı man-
zurunuz olacaktı, arz edecektim, gösterecektim ora
dan efendim, yani bir tereddüdü mucip olacak bir 
şey yok. Karışıklığa yol açıyor; ama bizim ihtiyarı
mız dışında, Maliye Bakanlığı 3 - 5 senedir yaptığı 
bütçelerde herhalde Sayın Senvar Doğu arkadaşımız 
da bilecektir; «fasıl, bölüm» tabirlerini kaldırdı, «prog
ram - bütçe» yaptı, böyle geliyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
Buyurun efendim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Bir noktanın açıkla
masını Sayın Komiısyonı Sözcüsünden rica edeceğim. 

Buradaki programın genel1 anlamdaki program 
sözcüğü sekilinde kullanılmadığını biliyoruz, 'bölüm 
yerline 'bunun kullanıldığı ortadadır. 

Anayasada 'biraz önce 'işaret buyurduğunuz gibi, 
«... bölüm ve değişiklik önergeleri...», diyor. Tüzük
te, hazırlanan tasarıda, «...program ve değişiklik öner
geleri» denmiş. Ama, aynı Tüzüğün biraz sonra ge
lecek olan l'M nci maddesinde, orada unutulmuş, 
orada, «...bu kanunliaırda bölümler arasında aktar
ma yapılmasına...» den'ilmliş. Bir maddede prog
ram densin; aynı Tüzüğün İçinde, bir 'başka madde
sinde bölüm densin 'bu çelişkidir. O itibarla, '«bö
lümler,» (programlar) iıfadesiininı 84 ncü maddede 
yer almasını öneriyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayım Başkan, eğer karşılıklı gö
rüşme diye telakki etmezseniz Komisyon Sözcüsü 
olarak maruzatıma devam edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, Sayın Feyzioğlu'nun 
görüşüne katılıyorum, 84 ncü mma'dde ile 111 noi 
maddelerdeki 'bir ibare arasında ileride bir tereddü
de mucip olacak bir çelişki var. 'Etendeniz de Sayın 
Feyzlîoğkı gibi aynı şeyi tekıM edecektim. Yalınız şu 
fark ite ki, bölümler, (Programlar) değil, program
lar, (Bölümler) ki, esas, talen tatbik edilmekte olan 
kelime, ıstılahı deyim, programdır; ama eski alış
kanlıkların bir devamı olarak da, 'herhangi bir teda
hüle meydan vermemek üzere bunun bölüm anlamı
na kullanıldığını, binaenaleyh, Heyetinizin tasvibi 
olursa ilk tashihi 'burada, 84 ncü maddede yapalım. 
Yani, «programlar» kelimesinden sonra (Bölümler) 
diyelim ve 111 nci maddeye geldiğimiz zaman, onu 
ayrıca tashih ederiz. 

Sayın Brginay'ım sürelerle lilgii daha kesin bir 
teklifli vardı. Biz bu sürelerin uygullamada herhangi 
bir sakınca doğuracağı kanısında değiliz. Bu bütçe 
müzakereleri sırasında Meclisin matbaası da geceli 
gündüzlü çalışır, her türlü tasarıyı, teklifi, raporu 
anımda yetiştirir. Maddede yer aldığı şekilde bir hü
küm yeterlidir. Saygılarımla. 

IBASKAN — Teşekkür ederim Saym Arar. 
Sayın Feyzioğlu, 'bu açıklamadan sonra önerge

nizde ısrar ediyor musunuz?.. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Tamam efendim. Israr 

etmiyorum. 
IBAŞKAN — Önergenizde ısrar etmiyorsunuz. 
Komisyon, «Program» sözcüğünden sonra (Bö

lümler) sözcüğünün yer almasını teklif ©diyor ve 
onu öngörüyorlar Bu itibarla, bu değişiklikle 84 
ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85'i okutuyorum. 
Bütçe Görüşmeleri Programı: 
MADDE 85. — Komisyonca 'hazırlanan bütçe 

ıraporu, Genel Kurulda, öncelik kararı verilen işler 
dışında, kesint'isiz görüşülür, 

Görüşme gün ve saatleri lile komisyon Hükümet 
ve üyelerin konuşma sürelerini gösteren program Da
nışma Meclisli Başkanlık Divanınca karara bağlana
rak Genel Kurulun onayına suroulur ve en az bütçe 
görüşmelerinin başlamasından yİrmiMlört saat önce 
üyelere dağıtılır. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yök. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler-.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım üçüncü bölüme geçiyoruz, «özel 
hükümler» Madde '86'yı okutuyorum». 

NURETTİN ÂYANOGLU — Müsaade eder 
misiniz sayın Başkanı?.. 

ıBAŞRAN — Usuli mi ... 
NURETTİN ÂYANOGLU — Usuli ve kanun 

sistematiği baksmından bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanöğlu. 
NURETTİN ÂYANOGLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Dördüncü kısmın üçüncü bölümüne gelmiş bu

lunuyoruz. Bundan sonra «özel hükümler» ve 5 nci 
kısımda «Üyelere ait hükümler» geliyor. 

iBen, bu İçtüzüğün sistematiği baklanından Saym 
'Komisyondan şu hususu dikkate almasını istirham 
ediyorum: Arkadaşlar, kanunlar görüşülüyor ve 
dördüncü kısımdan sonra, bizim İçtüzüğümüze gö
re, «Üyelere ait hükümler» geliyor. «Oylama, se
çimler ve tutanaklar» var. Bu, arada kalıyor. Bir 
kanunun yapılmasında; genel hükümler, kuruluş, 
Genel Kurul çalışmaları, kanunların yapılmasından 
sonra, oylama ve seçimler, arlkasınidan gelen de tu
tanaklarım, o kanunun yapılmasında, devam eden bir 
sistem içinde mütalaa edilmesi gerekir. Yani, üvele-
re ait hükümlerin daha sonraya alınması suretiyle, 
Meclîs iç hizmetleri, çeşitli hükümler daha sonraya 
alınmak suretiyle kanunlarını yapılışı ve Genel Ku
rulun çalışmaları bir sistematik içinde düzenlenmiş 
olacaktır. 

Nitekim, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde de 
aynı şeyler var. Toplanma, çalışma, yasama vetkisi 
kullanışı, denetlemeden sonra üyelere ait hükümler; 
inzibat, iç hizmet, çeşitli hükümler gelmiş. Millet 
Meclisinde de aynı var; fakat Millet Meclisinde tu
tanaklardan evvel devam ve izin konusu, disiplin 
konuları daha sonraya gelmiştir. 

[Bu bölüm başlığı; üçüncü bölümden evvel, ikinci 
bölümden sonra ıbir de üçüncü bölüm açılabilir ımi?..: 
Anayasayı yapan bir Meclis olarak zaiten bunları ge
ri almaştı Komisyon, tahmin ediyorum bu 87 nci 
maddeyi de geri .alacaktır. Buraya bîr bölüm açılabii-
ıHir mi diyorum, 

«Anayasanın hazırlanması, görüşülmesi ve ka
bulü» şeklînde bir bolüm; ondan sonra «Özel hü
kümler.» Komisyon <dlarak bu hususlar eğer bu şe
kilde düzenlenirse faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka bir görüş var ma efendim?.. Yak. Buyu

run Sayın Arar.: 
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İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim arkadaşımız, balen gel
diğimiz «Üçüncü bölümı» başlığını taşıyan «Özel hö-
kıüimlier» başlığını taşıyan ve liki maddeden ibaret 
olan bölüm yerline, '«Üyelere ait hükümlerdin mi ge
tirilmesini istiyor acaba?.. Daha henüz gelmedik 
«Üyelere ailt hüklümler>> bölümün'e, o 88 ile başlıyor. 
Şiımldi 86 ncı maddedeyiz. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Bfendiilm, üçüncü 
bölüm 'olarak, üçüncü bölümün yerine (Üçüncü bö-
ılümde de dört .oluyor) diğer Anayasa ile ilgili bölü
mü ıgeıü aldığınıza ıgöre, 87 nci ımaddeyi de geri ala
rak buraya bir bölüm acımak suretiyle «Anayasanın 
Ihazırlanıması, görüşülmeSıi ve kalbulü» diyor. Üçüncü 
'bölümün, «Özel ıhülkümleni» dördüncü bölümı olarak 
teklif ediyorum ve 'beşinci kıısıma geHdiğimıiz zaman, 
«Üyelere ait hükümler», «Oylama, ve seçimler ve (tu
tanaklar zankasından geliyor.] 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, benita arzım şu ola
cak; arkadaşımıızm söylediği hususları her halde Ko
misyonda görüşmemiz lazım. Bu arada bir istişare 
imkânımdan yoksunuz. Onun için tensip edersimiz 
maddeleri okur, kabul ödleriz, nasıl olsa geri aldığı
mız birçok maddeler var; bunun için Komlisyo'nunu-
zun en az Ibir günlük bir çalışmaya ihtiyacı olacak; 
'ki, ibu fırsattan yararlanarak 'bu ihtiyacı da Genel 
Kurulun bilgisine 'sunduğum1 için çok memnunum,, 
çünlklü çalışma programlımızı ona göre yapmalıyız Ge
nel Kurulda. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 15'-
den fazla madde belki Komisyona iade edildi veya 
Komisyon istedi. Binaenaleyh, bizim bir günlük bir ça
lışmaya ihtiyacımız var. 

Eğer sayın arikadaşümııızın söylediği teklif, Komis
yonun kabulünle ımazhar olur ise, zaten o, kül ma
limde belli maddeleri 'ihtiva ©den bölümlerdir. Onun 
yarimi değiştiririz, o şekilde bir teklif ile geliriz; aımıa 
şimdi maddelerin' 'görüşülüp kabulüne engel zannedi
yorum 'olmayacak İbu; bölümler içinde, kendi bölüm
leri İçinde ımiüzakere edeceğiz.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayım Gözülbüyülk. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, pek muhteremi Âyamoğlu arkadaşımızın ileni 
sürdüğü busus; bölümler, kısımlar balkımandan te
selsülü itelmıiın içimdir yanlış anliaimadıımsa ve gerçek
ten de çok isabetli olur. Yani teklifteki üçüncü bö
lüm başlamadan önce altıncı kısım ile başlayan «Oy
lamalar ve seçimlerdin devamı dalha makul ve daha 
faydalıdır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıBuyurun Sayın Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Efendimi, Ko

misyona yardımcı olmak için arz ediyorum, DünJkü 
47 nci madde M'e ilgili olarak bir önerge vermiştim, 
diğer arkadaşlarımla beraber. Orada bu konu ile il
gili, Anayasa Komisyonunun çalışmasıyla ilgili, bu 
Tüzüğün yapısına tesir edecek bazı öneriler vardı. 
Onun için, zaten Komisyon bunu ele alacaktır. Bel
ki bütünlüyle Anayasanın yapımıyla ilgili ayrı bir 
bolüm, ayrı bir taam teşkil edip müzakere edecek
lerdir. Orada tartışılması daha faydalı olur derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Esasen dikkate 
alınmak 'üzere teklifin'iz Komisyona verilmiştir. Tet
kikleri içinde dikkate alınır efendim. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

özel Hükümler 

Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı: 

MADDE '86. — Ölüm cezaları hakkındaki ke
sinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine 
dair Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak 
Adalet Komisyonuna havale edilir. Adalet Komis
yonu bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilme
sinin onaylanması veya onaylanmaması yönünde bir 
kanun metni nazırlar. Körmisyonlar ve G&nel Ku
rul, mahkeme kararını değiştiremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. 

Buyurun efendim. 
A. MÜMİN KAVALALI — Sayın 'Başkan, sa

yın üyeler; 
86 ncı madde İçtüzükte, yasaların yapılmasıyla 

ilgili dördüncü kısım üçüncü ve «Özel hükümler» 
bölümünde yer almaktadır. Hakikaten, ölüm ceza
larının yerine getirilmesine dair kanun tasarılarının 
hazırlanması, meclislere sunulması, Meclislerde gö
rüşülmesi, daha önce komisyonlarda verilecek karar 
türü, meclislerin ne gibi bir karar verebileceği Da
nışma Meclisinde bulunan hukukçu ve değerli ar
kadaşlarımız arasında dahi haklı duraksamalara ne
den olmaktadır. Bu nedenle, maddenin Komisyon
dan geliş biçimine göre idam cezalarının inceleme 
yetkisi Danışma Meclisine mi, yoksa Konseye mi 
aittir?.. Komisyon ve Danışma Meclisi bu konuda 
ne gibi kararlar verebilir?.. Adalet Bakanlığının ve 
Başbakanlığın tezkeresiyle 'gelen dosyanın incelen-
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mesi yeterli olur mu?.. Komisyondan Danışma Mec
lisine sevk biçimi ne şekilde oluşacaktır ve Danışma 
Meclisi, öncelikle görüşeceği idam kararlarıyla ilgili 
dosyalar hakkında ne gibi kararlar verebilecektir?.. 
Hakikaten haklı duraksamalara neden olmaktadır. 
Bütün bu nedenlerle, bilimsel yönlerini de içerir bi
çimde konuyu yüksek Danışma Meclisine arz etmek
te yarar görmekteyim. Zorunlu olarak öncelikle ba
zı yasa maddelerine değinmek zorunluğunda kal
maktayım. 

2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasa
nın 2 nci maddesi uyarınca, Anayasada Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtil
miş bulunan görev ve yetkiler 12.9.1980 tarihinden 
itibaren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyince 
yerine getirilir ve kullanılır. Anılan Yasanın 6 ncı 
maddesi uyarınca, Milli Güvenlik Konseyinin bildi
ri ve kararlarında yer alan ve alacak olan hüküm
lerle, Konseyce kabul edilerek yayınlanan ve yayın
lanacak olan kanunların 9 Temmuz 1961 tarihli 
Anayasa hükümlerinle uymayanları Anayasa değü'şÜk-
liği olarak ve yürürlükteki kanunlara uymayanları 
da kanun değişikliği olarak yürürlüğe girer. 

'Bu Yasanın genel gerekçesine göre, 12.9.1980 ta
rihinden itibaren Milli Güvenlik Konseyinin kabul 
ederek yayınladığı bildiri, karar ve kanunların getir
diği bazı değişiklikler dışında, 9.7.1961 tarihli Tür
kiye Currihuriye'bi Anayasası ve 'değiş'ikılilkleri yürür
lükte kaldığı gibi, hükümleri değiştirilmemiş kanun
lar da bütünüyle yürürlüktedir. 

Yine bu Yasanın 6 ncı maddesinin gerekçesine 
göre, milli hedeflere süraitlıe ulaşmak için ileride zo
runlu görülebilecek Anayasa değişikliklerinin ise, 
sadece kanun halinde yapılacağına işaret edilmiştir. 
Kurucu Meclis hakkındaki 2485 sayılı Yasanın 1 
nci maddesi yüksek malumlarınızdır. Bu Yasanın 
2/d maddesi uyarınca, Kurucu Meclis ayrıca genel 
seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup 
fiilen göreve başlayıncaya kadar kanun koyma, de
ğiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini 
yerine getirecektir. Kurucu Meclisir. bir kanadını 
oluşlturan Danışma Meclisinin 10 üyesi birleşerek 
bu Yasanın 24 ncü maddesi uyarınca kanun teklif 
etme yetkisine haiz oldukları gibi, Milli Güvenlik 
Konseyi Üyeleri, 'Bakanlar Kurulu da kanun teklif 
etme yetkisine haizdirler. Yasanın 25 nci maddesi 
uyarınca kanun tasarılarının hükümetten, yani Ba
kanlar Kurulundan gelmesi gerekmektedir. Bu taşa
nlar, evvela Danışma Meclisi Başkanlığınca havale 

| edildikleri komisyonda ve daha sonra Danışma Mec-
I lisi Genel Kurulunda görüşülüp kabul edildikten, 

sonra, Milli Güvenlik Konseyine gönderileceklerdir. 
I Milli Güvenlik Konseyinin, Danışma Meclisinden 
I gelen yasalarla ilgili olarak yapacağı iş, yasalarla 

belirlenmiştir. Konuyu bir başka yönüyle de Yüce 
I Kurula arz etmekte yarar görmekteyim. 

I 1961 Anayasasının yürürlükte bulunan 64 ncü 
I maddesiyle ilgili Anayasa Komisyonu gerekçesinde 
I «Cezanın tahfif veya tahvili, tahkikat veya müca-
I zatı kanuriiyesinin tecili» başlığı altında «Türkiye 
I Büyük Millet Meclisinin özel af yetkisi bulunduğu-
I na göre, tahfif veya tahvilden ayrıca bahsetmeye 

lüzum görülmemiştir. Tahkikat ve mücazatın tecili 
ise, tamamıyla malhikemıelerin yetkisi içinde bulun
duğundan, yargının bağımsızlığı sebebiyle kaldırıl
mıştır» denmekte ve 'Büyük Millet Meclisinin yet-

I killerinin sadece bundan ibaret olduğuna işaret edil-
I inektedir. 

I 1901 Anayasa tasarısının Millet Meclisinde gö-
I rüşülmesi sırasında, şimdiki İçtüzük Komisyonu 
I Başkanı bulunan pek Sayın Prof. Necip Bilge'nin 
I «'Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
I yerine getirilmesine karar vermek» ibaresinin 64 
I ncü madde metninden çıkarılması, bunun yargı uz-
I vuna bir tecavüz vasfını taşımialkta olduğu önerisi 
1 Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. 

I ıBAŞKAN — Toparlamanız mümkün mü aca
ba?.. 

A. MÜMİN KAVALALI — Hay hay, bitiyor 
I efendim. 

I Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesinin üçün-
I cü fıkrası uyarınca idam cezası hükmolunan kimse 
I hakkında mahkumiyet ilamı temyiz mahkemesince 

tasdik ve Büyük Millet Meclisince tasvip edildikten 
I sonra, yani onaylandıktan sonra maddede yazılı 
I usulle infaz olunur. Prof. Tahir Taner Ceza Huku-
I ku adlı yapıtında «Meclisin bu konuda yapacağı iş-
I lemler, verilen hükmün doğru ve kanuna uygun 
I olup olmadığını araştırmaya matuf değildir. Çünkü 
1 Meclis, Anayasanın 132 nci maddesi gereğince mah 
I kemenin vermiş, kesinleşmiş hükmünün infazına ma-
I ni olamaz. Ancak uygun gördüğü takdirde cezayı af 
I yetkisini kullanır», demektedir. 
I Yine 647 sayılı Yasanın 1712 sayılı yasayla de-
I ğişik 2 nci maddesi uyarınca ölüm cezasının infazı. 
I Büyük Millet Meclisince infazının tasvip edilmesini 
| gerektirmektedir. 
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Selami Akbay «Ceza Hukuku» adlı yapıtında 
Büyük Millet Meclisinin kesinleşen damlardaki ölüm 
cezasını affetme, hafifletme veya değiştirme yetki
sine de sahip olduğunu, bu yetkiyi kullanmazsa ila
mın yerine getirilmesini tasvip edeceğini; yani uy
gun göreceğini belirtmektedir. 

Şu hale göre özetlemek gerekirse, Başbakanlığın 
yazısı üzerine Danışma Meclisi Başkanlığının ölüm 
cezalarıyla ilgili dosyaları gönderdiği Adalet Komis
yonunun, bu cezanın onaylanması veya onaylanma
ması yolunda bir kanun teklifinde bulunması özel 
hüküm gereği ve Danışma Meclisinin de öncelikle 
bu ölüm cezalarının infaz edilip edilmeyeceği, infaz 
edilmeyecekse, yukarıda arz ettiğim veçhile, ne şekil
de bir karar vereceğini belirlemesi gerekir ve yet
kisi cümlesindendir. 

Tavz'ihen Yüce Kurula arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUIM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Gerçekten mütereddit olduğum bir konuyu hu

zurunuza getiriyorum. 
Aslında, galiba tartışmanın odak noktası, Danış

ma Meclisine tanınan yetkilerin kapsamı 've verilen 
görevlerin kapsamıdır. 

Danışma Meclisine verilen görevleri şöyle bir 
incelediğimizde 5 noktada toplamamız mümkün : 

1 — Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 
2 — 'Bütçeyi görüşerek karara bağlamak. 
3 — Kendi içtüzüğünü yapmak. 
4 — Üyeliğin düşmesine karar vermek. 
5 — Görgülerinden yararlanmak istediklerini ko

misyona davet etmek. Kamu kurum ve kuruluşların
dan, mesleki kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş 
istemek. 

Benim bulabildiğim yetkiler bu noktalarda top
lanıyor. 

Galiba ihtilaf konusu olan; Kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmak yetkisinin kapsamıdır. Aca
ba buraya ne giriyor?.. 

Eğer, içtüzüğün 86 ncı maddesinde getirilen ve 
düzenlenen yetki; kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmamın kapsamlında ise, nüçin bu Tüzüğe ge
tirilmiş oluyor?.. Birinci sorum bu. 

ikincisi: «Efendim, özelliği var; görüşme prose
dürü bakımından özellik taşıdığı için içtüzüğe koy
mamız gerekiyor», derseniz, o zaman kanun koyu
cu; «kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak» de-
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meşine ilave olarak, yine ismi kanun olan bir Büt
çenin nasıl görüşüleceğini ayrıca zikretmiştir. 

Demek oluyor ki, Danışma Meclisine kanun 
koyma, kaldırma ve değiştirme kapsamı içine gir
meyen ve karar konusu olacak olan hususları ayrıca 
tasrih etmek ihtiyacını hissetmiştir. Aksi takdirde, 
benim varsayımıma göre, Danışma Meclisini, Tür
kiye Büyük Millet Meclislinin 'Meclis kanadını or
ganik olarak bir tür tevarüs veya onun yerine geç
miş kabul etmemiz gerekir. Oysa sanıyorum böyle 
bir yetki verilmemiştir. Yani, Danışma Meclisimize 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Meclis kanadına 
tanınan yetki ve görevleri kamilen vermiş değildir. 
Çünkü; Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevle
rinden bahseden 64 ncü madde sanıyorum ki, para 
basılmasına, genel ve özel af ilanına, tabii, mahke
melerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin yabancı bir ülke
de görevlendirilmesi gibi konularda, izin vermek gi
bi konularda, acaba Danışma Meclisimiz yetkili mi
dir?.. Yani Danışma Meclisimiz Anayasanın 64 ve 
çeşitli maddelerine serpiştirilmiş olan hükümlerinde 
tanınmış olan yetkileri ve görevleri kullanabilecek 
midir?.. Böyle kapsamlı yetki ve görev verilmiş mi
dir? 'Buradan hareket ederek benim yorumum, bi
zim Meclisimiz özel görevli bir meclistir, genel gö
revli değildir. Verilen görevler de tek tek tasrih 
edilmektedir. 

Bu ndkiûaıda gerçekten ımlülberedldidim, Komisyon
dan özellikle rica ©diyorum; acaba Danışma Mecl'i-
sinfcj görevleri Ve yetkileri kapsamlını yorumlarken, 
64 ncü maddenin 'kapsamına giren tüm yetkilere de 
sahip 'olup dJmadiğını ve o tür ibir yorum sonucun
da mı ö'liüttn cezalarının infazı ille lillgii kararların 
özel ıbir düzenlemıe konusu olarak içtüzüğe alındığı
nı; lütfen, açıklalma Ibiçilmıihd© rica ediyorum1. Aksi 
ihai'de, faiızilm Danuşma Mecliısıinıin yetkileri her gün 
tartışma konusu ©Hacak'tır. 

Bunu arz ederim dfen'diilm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel., 
FİKRl DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Görülştüğümülz, 3 ncü (bölümlün «Özel Hülklümler» 

iki'sıminın 86 ncı maıddlesi'nıde belirtilen, ölüm cezala
rının yerine getirilmesiyle ilgili hlükülm. Metni bk de
fa daha okumakta yarar var: «Ölüm cezalan hakkın
daki kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine geti
rilmesine dair Başbakanlık yazıları, ©sa(s komisyon 
olarak Adalet Komıilsyonıuına gider, o inceler ve niha-
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yet cezanın yerine getirilmesinin onaylanması veya 
onaylanmaması yönlünde bir kanun metni hazırlar.» 
diyor. Başbakanlık yazıları üzerine Adalet Komis
yonu, cezanın onaylanması, yenine getirilmesinin. 
onaylanması veya onaylanmaması yönünde ibir me
tin bazırilar, 

Şiımıdi, lalbii iki, halen yürürlükte bulunan 1961 
Anayasasının 64 ncü maddesini dikkatlice okursak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerinden bah
sederken, «Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ce
zalarının yerine getirilmesine karar veJrmdk.» der. 
Çok kesim. 

Oysa, ıgelien tasarıda, «Onaylanması veya onay
lanmaması yönünde ıbiır 'kamun metni...» diyor. 

Şimdi, Komisyonun öncelikle Anayasa hükmüme 
sadık Ikalrnası lâzım. Anayasada, «Onaylanmasına 
karar vermek.» diyor. Komisyonca da, 'bana göre, 
onaylanması yönünde ıbir metim hazırlaması lâzım; 
fakat ondan önce Ibir 'başka konuya temas etmek is
tiyorum!. 

Yinlö Danışma Meclisinim yetkilerine geliyoruz. 
Danışma Meclisinim, Kurucu 'Meclisim Teşkili Hak
kındaki Kanunum 2 nci 'maddesinde, önce Anayasa
yı yapmak, sonra Siyasi Partiler Kanununu hazırla
mak, sonra Seçim Kanununu hazırlamak çok kesim, 
s!ömuit olarak belirtilmiş; arkasından, (b) fıkrasında, 
yeni 'Büyük Millet Meclisi vgoreve başlayıncaya 'ka
dar kanun 'koyma, değiştirme, kaldırma görevleri-
miz var. 

Şimdi, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma... 
Aynı Kanunun 24 ncü maddesini okuyalım: «Kanun 
teklif etme yetkisi Milli Güvenlik Konseydi üyelerime, 
Bakanlar Kurulu ile Danışma Meclisi üyelerine ait
tir,» Biz, 10 imza ile yapabiliyoruz; ayrı. Bakanlar 
Kurulu, Mitili Güvenlik Konseyi üyeleri, Bakanlar 
Kurulu ve 10 imzalı Ibir Danışma Meclisi teklifi ola
biliyor. Şu Kanuna göre bunlarım dışımda bize baş-
îka türlü ıbir Ikanun teklifi veya tasarısı gelemez. Çök 
açık Ibir 'biçimde belli. 

Simidi bu açıklık İkalısında, İçtüzük teklifinin da
ha önce kabul ettiğimiz 34 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasında (6 ncı sayfanın başı.), «Komisyonlar, 86 ncı 
maddedeki özel durum dışında 'kanun teklif edemez
ler.;» denilmektedir. 

Şimdi, Sayın îçitlüizük Geçici Komisyonumuz, 
Adalet Komisyonuna bir 'kanun 'teklifi etme yetkisi 
tanımış ölüyor. Halbuki, bu yetki Kurucu Meclis 
Hakkındaki Kanunda yok, Adalet Komisyonuna bir 
kanun teklif etme yetkisini kimse vermemiş, özel 

olaralk bu 34 ncü maddemin 3 ncü fıkrasına bu yetki 
(konmuş. 

Şimdi, asılında bize ait olmayan bir yetkinin kul
lanılması burada söz 'konusu; ama bir de fili durum 
var, bir yandan da gerçekçi olmak zorundayız. Ga
yet tabii önümüze gelecek olan 'bu sorunla ciddi ola
rak meşgul olmak lazım.: 

(Bana göre, Kurucu Meclis Hakkındaki' Kanun 
değişitMılmeıdiği sünece, Danışma Medisinin yetkile
ri bu Kanunla- belirli olduğuna göre, Adalet Komis
yonuna Ikanun teklif etme yetkisini bu Yasa vere
mediğine göre, biz gönderilecek ölıüm cezalarının ye
rine getirilmesine... Getirilmemesine değil, özellikle 
belirtiyorum, 1961 Anayasasının 64 ncü maddesi bu
dur. Daha başka madenleri de var; ama 5 dakika ta
bii yetmiyor. Eğer gerçekçi olarak, bugün bir zaru
ret olarak bu işle uğraşacalksalk 86 ncı maddedeki 
cümle şu şekilde olursa bu görevi belki yapabiliriz, 
(Önerge hazırlayamadım tabii; ama Sayın Komis
yonun bilgilerine sunmak için söylüyorum.) •: «Ölüm 
cezaları Ihalkkındaki kesinleşmiş m:ahıkeme kararları
nın yerine getirilmesine dair 'Bakanlar Kurulu tasa
rısı.» Cümlenin birinci kısmı 64 ncü maddeye uygum 
tanzim edilmiş. 'Bakanlar Kurulu tasarısı esas komis
yon olaralk Adalet Komisyonuna havale edilir, Ba
kanlar Kurulundan gelirse biz (komisyona göndere
biliriz ve bize gelince ineeleyebliriz. Aksi takdirde, 
Adalet Komisyonuma Başlbakanliktan gelen bir ya
zıyı gönderip inceleme yetkimiz yoktur. Onaylanma
ması yönünde olmadığı (kanısındayım kişisel olarak, 
arz edeyim; 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Toparlıyorum efendim, 
Bunun yerine getirilmemesi sonucu Yasama Or

ganında sonuç ne olacak?.. Bugüniâ kadar maalesef 
Geza Hukukunun nazariyesini ortaya koyan ililm 
adamlarınca hiç bir açılklık getirilmemiş, yasalarımız
da Ike&in ıbir boşluk var. Yerine getirilmese me olur?,. 
Bir boşluk ortada. Bana sorarsanız, derthai salıver
mek lâzım; ama lalbii ki, hiç birimizin vicdanı buna 
elvermiyor. O Ihaillde, bir kısmı diyor ki, «Efendim, 
ıbu kişiler ölünceye kadar cezaevinde kalır.» Hayır 
efendim, o yeni bir 'tür ceza olur. Bir insan ölünce
ye kadar cezaevinde bırakan bir mahkeme kararı 
yok. Anayasanın 7 nci maddesi ne diyor?.. «Yargı 
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 'mahkemelerce 
kuUanıhr.» Ayrıca 132 ınöi madde ne diyor?.. «Yasa
ma ve ylürütme organları ile idare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır; bu organlar ve1 idare, mah-
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ikeme kararlarını hiç (bir suretle değiştiremez ve 'bun
ların yerine getirilmesini gecilk'tJiıremıez.» Ben adaletin 
ruhuna saygı ibakıımıından taunları Ibdiriüiyorum. 

Şimdi Ibu açık madde dururken, (Gerçekten de 
«Adalet mıülkiün temelidir» sözüne uygun olarak ta
bii, nutuk olarak, cümle güzeldir diye değil, muhte
va 'Olarak.) mahkemelerin belirtmediği bir cezayı, 
fiili sonuç 'olarak ölünceye kadar 'bir adamı cezaevin
de tutabilir miyiz arkadaşlar?... Ama, özel af kanunu 
çıkarabiliriz, o ayrı. Onun 'için 64 ncü madde gere
ğince hazırlanacak (bir cüımlle 86 racı ımaddeniin sonu
na tillave edilirse ve de «Başbakanlık yazısı;» değil, 
«(Bakanlar Kurulu tasarısı» olarak gelirse, sonuç hal
ledilir sanıyorurnı. İBu 'haliyle mümkün değil. 

Arz ederimi efendim. Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin Değerli Üyesi Sayın Tutum' 

un yaptığı konuşma, aslında Danışma Meclisinin gö
rev ve yetkilerine ilişkin genel bir sorunu dile geitir-
mişitir. Aslında, İçtüzük görüşmelerine haşlandığı sı
rada içtüzük teklifinin tümü üzerinde özellikle bu 
konuya değinmek üzere söz almıştım; fakat yeterlik 
önergesi verildiği için maalesef konuşma olanağı 
bulamamıştım; ama bir üyenin hu konuya dikkat 
çekmesi üzerine bir-iki düşüncemi söylemek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, daha önce çok kez tekrarlanan 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanuna göre, 1961 
Anayasasındaki Cumhurbaşkanının görev ve yetki
leri Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Baş
kanınca yerine getirilir; Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna 
ait görev ve yetkiler de Milli Güvenlik Konseyi ta
rafından yerine getirilir. Bunun dışında Kurucu Mec
lisin Teşkili Hakkındaki Kanuna göre Danışma Mec
lisine verilmiş olan görevler ise, Anayasanın yapıl
ması, Siyasî Partiler Kanununun yapılması ve Se
çim Kanununun yapılması dışında çok genel bir de
yimle, «Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak» 
şeklinde Anayasanın 64 ncü maddesindeki deyim tek
rarlanarak ifade edilmiştir. 

Şimdi Sayın Tutum'un da haklı olarak belirttiği 
gibi, «(Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak» 
şeklinde ifade edilen görev alanına neler girmekte
dir, neler girmemektedir sorunu oırtaya çıkmaktadır. 

Yine daha önce hatırlatıldığı gibi, 64 ncü madde
de, «Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak» de-

• yimi yanında, «Bütçe ve Kesin Hesap Kanununu 
kabul etmek, para basılmasına karar vermek, genel 
ve özel af ilânı») ve nihayet şimdi konuşulmakta olan 
«Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek», şeklinde başka konular da sayılmaktadır ay
rıca. Tabiî bu «Kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak» dışında, bu sayılan konular da aslında bir 

l kanunla yapılmaktadır. Fakat, genellikle (Tabiî 5 da
kikalık konuşma içerisinde çok fazıla teknik ayrın
tıya gnip tartışmak mümkün değil) aslında 'bir şek
li kanun, maddi kanun ayrımı söz konusudur bu 
Anayasanın 64 ncü maddesinde ve «Kanun koymak, 
değiştirmek ve kaldırmak» devimliyle maddi anılam-

J da kanun, diğer sayılanlar için de şekli arilamda ka-
I nun kastedilmektedir; yani şekli ianlamda derken, ka-
I nun yapma usulüne uygun olarak yapılan ve adı ka

nun olan metin. 

Şimdi, tabii bunun dışında başka tereddüde yol 
I açan konular var, yine daha önce Yasama Organına 

verilmiş görev ve yetkiler açısından. 65 nci madde-
I deki «(Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasının uy

gun bulunması.»! Onun dışındaki diğer maddelerde, 
«'Silahlı Kuvvetlerin kullanmasına lizfta vermek, Sıkı
yönetim utanı, Kalkınma planının onaylanması, Ana
yasa Mahkemesine üye seçimi, Sayıştay Birindi Baş
kanının seçimi.»» Bunların hepsi aslında yürürlükte 

I bulunan maddelere göre Yasama Organına ait olan 
I görev ve yetkilerdir. 

Benim daha önce Sayın Arar'ın yaptığı bir ko-
I nuşma sırasında edindiğim izlenim şu olmuştur : 

Anayasanın yürürlükte bulunan kurallarına göre, 
şimdiye kadar kanunla ne yapılıyor idiyse, hu görev 
ve yetkiler Danışma Meclisi tarafından kullanılacak
tır. Demekki, bundan çıkan sonuç şu olmaktadır: 
Yasama Organının kanun dışında yaptığı işlemler 

I aşağı yukarı iki çeşittir, daha doğrusu bir çeşittir de, 
kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar, «Karar»ı adı altın
da, ya Türkrye Büyük Millet Meclisli Birleşik 'toplan-

I mayan, «Karar» adıyla yapılan işlemlerdir. Bunlar 
da, ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplan
tısı kararı konusudur, ya Millet Meclisi kararı ko-

I nusudur, ya Cumhuriyet Senatosu kararı konusudur. 
Demekki karar konusudur bunların hepsi. 

I Sayın Sözcünün o açıklaması sırasında benim 
I edindiğim izlenim, yalnızca «kanun;» adı altında ya

pılan işler bizim görevimiz ve yetkimiz açısından 
ortak olacağımız işlerdir, daha önceki Yasama Or
ganı tarafından «karar», adı altında yapılan işlem-

[ 1er Söz konusu değildir» olmuştur; belki yanlış bir 
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Menim edİnmişimdir; 'fakat tçttüzüik teklifinde 'gö
rüyoruz ki, aslında daha önce «karar»' adı altında 
yapılan, bunun sabahki oturumda örneğini vermiş
tim, açık oylamaya sunulacak işler arasında uzun 
vadeli planın onaylanması sayılmaktadır; İçtüzük 
teklifinin 111 nci maddesinde. Kalkınma planının 
onaylanması kanunla olmamaktadır, bir kararla ol
maktadır. Demiekki kararla olan 'işleri de biz İçtüzük 
teklifinde alabilrniş göreiv ve yetkilerimiz arasına. O 
halde tereddüt şurada ortaya çıkmaktadır; bununla da 
sözlerimi bağlıyorum, Komisyonun açıklığa kavuştur
ması gereken şey; demekki yalnız 'kanun konusu olan 
şeyleri yapmıyoruz, bazen 'kanun değil de karar konusu 
olan şeyleri de biz pekâlâ yapabiliyoruz. O halde 
bunun ölçütü nedir, bütün karar konularını da biz 
yapabilecek miyiz?.. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Danışma Meclisi İçtüzük teklifinin 86 ncı madde
si üzerindeki görüşlerimizi yüksek huzurunuzda izaha 
çalışacağım. 

Kurucu Meclis hakkındaki 2485 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 2 numaralı bendi, «Bu Kanun hü
kümleri dışında kalan hususlarda, Milli Güvenlik 
Konseyi, 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Ka
nun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet 
Meclisine, Cumhuriyet Senatosuna ait görevleri yeri
ne getirir» hükmünü taşımaktadır., 

«Kurucu Meclîsin Görevleri», başlığını taşıyan 
ikinci maddenin (D) bendi, «Kurucu Meclisin, Mili 
Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapıla
cak genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar kanun koy
ma, değiştirme, kaldırma suretiyle yasama görevleri
ni yerine getireceğini» öngörmüştür. 

Aynı Kanunun, «Kanunların Yapılması» başlığını 
taşıyan kanun teklif döneye ilişkin 24 ncü maddesin
de, «Kanun teklif etme yetkisi, Milli Güvenlik Kon
seyi Üyeleri, Balkanlar Kuruluyla on üyenin imzasıyla 
Danışma Meclisi Üyelerine ait olduğu, kanun teklifle
rinin Danışma Meclisi Başkanlığına yapılacağı» açık 
olarak gösterilmiştir. 

.«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görevleri» 
başlığını, taşıyan Anayasanın 64 ncü maddesi de, 
«Kanun yapmak, değiştirmek, kaldırmak, Devletin 
bütçe ve kesinhesaıp kanun ve tasarılarını görüşmek, 

ka'bul etmek, para bastırmak, genel ve özel af ilanına, 
mahkemelerden verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine karar vermenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerinden olduğunu» açıkça gös
termiştir. 

Bu açıklamalara nazaran Danışma Meclisi Baş
kanlığına kanun teklif edenlerin ancak Milli Güven
lik Konseyi Üyeleri, Bakanlar Kurulu, on azasıyla 
Danışma Meclisi Üyeleri olabileceği, Kurucu Meclis 
Hakkındaki Kanunun 24 ncü maddesinde şekli ve 
tadadî olarak açıkça gösterilmiştir. 

Anayasamızın 64 ncü maddesindeki yalnız «Ka
nun koymak, kanun değiştirmek, kanun kaldırmak, 
Devletin !bütçe ve kesin hesap kanunlarını görüşmek 
ve kabul etmek» kısmı 24 ncü maddenin şümulü içe
risine alınmış, 64 ncü maddedeki «Mahkemelerce 
verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
karar verilmesi» 24 ncü maddenin şümulü dışında 
bırakılmıştır. 

24 ncü maddenin şümulü dışında bulunanlar, 2485 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 numaralı bendine 
istinaden Milli Güvenlik Konseyinin görevine girmek
tedir. Yukarıda maddeyi aynen okudum. 

Yüksek Milli Güvenlik Konseyi 24 ncü maddede 
yapacağı bir değişiklikle, Anayasanın 64 ncü madde
sindeki ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
vermeye ilişkin kısmını da Danışma Meclisine ver
mesi halinde, tabii ibu kısmın da ancak o zaman Da
nışma Meclisince incelenip karara bağlanması gerek
mektedir. Komisyon da dahil, taibii Komisyon da 
aynı şekilde. 

'Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarına 
ait dosyaların Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesine göre Bakanlar Kurulunun kararıy
la değil, yalnız Başbakanlığın bir tezkeresiyle Danış
ına Meclisi Başkanlığına g'önderiflmıekte olup, yetkisi 
sınırlı olan Danışma Meclisinin, tadat edilen Milli Gü
venlik Konseyi Üyeleri, Bakanlar Kurulu, on imzalı 
Danışma Meclisi Üyesi tarafından verilmeyen ölüm 
cezalarına ilişkin dosyaları inceleyip karara bağlama
sına hukuken imkân olmadığı görüşünde bulunduğum
dan, Danışma Meclisi İçtüzük teklifinin 86 ncı mad
desinin tekliften çıkarılmasını Yüce Danışma Meclisi
nin takdirlerine saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür eder, sonsuz saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh
terem arkadaşlar; 

Değerli mesilekdaş ve arkadaşım Bayazit'm arz 
etltiği 'hususlar dışında, ona tamamen kaltıılmakla toe-
ralber (bir ilki noktaya temaslıma müsaadelerinazi arz 
ve ıis*iriham ederüm. 

Muhterem Bayazıt'ın maruzatını lütfedip dinle
diğiniz için onu tekrar etmiyorum. Ancak, 1961 Ana-
yasasiiniin 64 meü maddesinde yazılı yetkiler Kurucu 
Meclis Kanunu yapılırken kısılmıştır, tahdit edil
miştir, 'Bir kelimeyle, ölüm ceza'larının yerine geti
rilmesine dair, Muhteremi Tan arkadaşınııızın bu
yurduğu gilbi maddi bir kanun değil, şekli bir 'kanu
na dahi yer verilmemiştir. 

Gerçi, ölüm cezalarının yerine getirilmesine da
ir Yasama Meclisi kararına adı «Kanun» ise de, bu 
maddi İbir kanun 'Olmayıp şekli İbir kanun olduğu 
yüksek ımalümiarııdır. 'Böyle hassas ibir 'konuda istid
lale gitmek yanlıştır. Hata, hukuku olmasa bile çok 
büyük manevi mesuliyeti müstelzimdir. Başka deyim
le, bu Meclise Ibu yetkiyi kullanma imkânı hukuken 
verüilmemıişltir, Ikanunlarda kabul' edilmemiştir. Bu yet
kiyi kullanmak demek görevi aşımak 'manasına gelebilir. 

Eğer Meclisimiz kurulup faaliyete 'başlayıncaya 
kadar yasama görevim yapmakta bulunan Milli Gü
venlik Kurulu kast ve niyet eylese idi, yürürlükteki 
Anayasanın 64 neü maddesinde' yazılı bu vazifeyi, 
Ibu görevi, Ibu yeffcküıyi de verebilirdi. 

Özöt olarak, Meclisimizin ölüm cezalarını yerine 
getiriıimesiıne dair şekli de olsa böyle İbir kanunu ka
bul ve müzakere yetkisi yoktur, tasarıdan çıkarılma
sını arz ve rica ederimi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayım Fevzi Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da
nışma 'Meclisinin değerli üyeleri; 

İçtüzük Tasarımızın 86'ncı maddecini teşkil eden 
metninde İbir noksanlık tespit etmiş ıbulUnuyorumi. 
Bir de ayrıca biraz evveli arkadaşlarımız tarafından 
ileri sürülen ölüm cezalarının onaylanıması yahutta 
yerine getirilmesi karanının, Meclisimizce 'karar veri
lip verilmeyeceği hususundaki fikirleriımi açılkJaimak 
üzere siöz almış bulunuyorum]. 

Gerçekten 'bazı arkadaşlarımız çok önemli 'bir 
'konuya değindiler, .ben de fikirlerine iştirak ederim, 
Kurucu Meclis Kanununun 24'ncü maddesinin biriın-
oi bendi 'hükmü gayet açık. Orada «Kanun teklif et
me yetkisi Mili Güvenlik Konseyi Üyelerine, Balkan

lar Kuruluyla, Danışma Meclisi üyelerine aittir.» di
ye kesin ıbür hüküm getirilmiştir. 

İçtüzüğün 86'ncı maddesinde yer alan 'husus ise, 
Adalet Komisyonuna İbir ıkanun tasarısı hazırlama 
yetkisi vermektedir, yani Danışma Meclisinin Ada
let Komisyonu bir kanun hazırlayıp teklif edebile
cektir. Aslında Kurucu Meclis hakkımdaki Kanun 
hükmünde veriılimeyen ıbu yetki, İçtüzük Hükmüne 
alınmaması, yani içtüzük hükmüyle Adalet Komisyo
nuna 'böyle ibir yetki Verilmemesi gerekir. Ancak, ıbu 
kabil kararlar, yani milletlerarası veya ikili antlaş-
mailarun onaylanmasına dair kararlar veya ölüm, ceza
sının yerine getirilmesine dair (kararlar; da'ima, şim
diye kadar İbir kanun tasarısı hazırlanıp, sevkedil-
mıek 'suretiyle Meclislerce onaylanmıştır. 

Şimdi Iburada da İbir kanun tasarısı yapılması ge
rekmek tedir.ı Kanun tasarısı yapıldığı takdirde cihet
teki Kurucu Meclis hakkındaki Kanunun 24'ncü mad
desine ıgöre Danışma Meclisinin yetkisi içerisine gire
cektir, yani Meclisimiz idam cezalarının yerine geti
rilmesi konusunda inceleme yetkisini kazanacaktır, 

Bu tasarı nasıl yahut kim tarafından hazırlanma
lıdır?.. Bu tasarı Hükümet tarafından hazırlanıp, 
Meclisimize sevk edilirse ve Adalet Komisyonu da 
Hükümet tarafından hazırlanan bu kanun tasarısını 
inceleyip, Genel Kurulumuza sunarsa, o takdirde bir 
kanun 'tasarısı olarak, Hükümet tarafından teklif edi
len 'bir tasarı olduğu için Meclisimiz bunu inceleye
bilir. 

Bu düşünceden hareketle şöyle bir metin tespit 
dtmiiş (bulunuyorum. Şayet Yüksek Komisyon da uy
gun görürse, şu metin kabul edildiği ya da redakite 
edildiği takdirde, meseleye hir çözüm yolu getirimiş 
olacaktır.. 

«Ölüm cezalan hakkındaki kesinleşmiş mahkeme 
karalılarının yerine getirilmesi hususunda hazırlana-
calk olan kanun tasarısıyla buna ekli mahkeme dos
yaları esas Komisyon olarak Adalet Komisyonuna 
havale edilir. Adalet Komisyonu Ibu tasarıyla, mah
keme dosyasını inceleyerek, cezanın yerine 'getirilme
sine veya gdtirilmıemesine dair, 'bir kanun metni ha
zırlar, Komisyon veya Genel Kurul mahkeme kara
rını değiştiremezler.» 

'BAŞKAN — Toparlamaya çalışınız efendim. 
ıM, FEVZÎ UYGUNER — Şimdi 'burada efendim 

bir eksikliğe temas etmiştimı. O eksiklik de, 86'ncı 
madde metninde, sadece 'Başbakanlık tezkeresinden 
bahsedilmektedir. 'Mahkeme dosyasından bahsedilme-
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inektedir. Halbuki mahkeme 'dosyasının da, hazırla
nacak tasarıya göre ıtfBenkn şu rnıetnime göre) Ada
let Komisyonuna sunulması lâzım ki, Adalet Ko-
mdsyotıu, hazırlanan) tasarıyı, Ibernı de mıahkeme dos
yasını incetemek ve ona göre kararım 'Vermek im
kânını Ibulsmii 

(Komâsyonumuzun ve Yüce Heyetimizin takdirle
rine arz ederim.. 

Sayıgiarıımlla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendimi, Oturuma 15 hakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.20 

BAŞKAN : Ba^künvekİK Fendi İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, Evliya PARLAK 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, Sekizimci Biirleşimin Dördüncü Oturumumu açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

in . — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Sayın Güray, 'buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Yeterince açıklamada bulunulduğu içimi ölüm ce

zasının yerine getirilmesine karar verme yetkisine 
sahip olup olmadığımız konusuna değinmeyeceğim. 
Bu hususu kapsayanı önerge huzurunuza gelecektir. 

ölıüım cezasının yerine getirilmesinin ademi ka
bulü halinde, durumun ne olacağı konusunda ciddi 
tereddütler mevcut bulunmaktadır. Bu halde üç ihti
mal zuhur etmektedir. 

Birinci görüş : ölüm cezası onaylanmadığına gö
re, samk cezasız kalmıştır "ve derhal sahveriltaelidir 
biçimindedir. Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım 
Sayın Devrimsel bu görüştedir. Af mahiyetimde ol
duğu içim biz bu görüşe katılamıyoruz. 

İkinci görüş: Kişi idamdan kurtulduğuna göre, 
ondan sonraki en ağır cezaya layık görülmüştür. 

(1) 1. S. Sayılı Basmayazı 16.11.1981 tarihli 6 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 

öyle ilse müebbet (hapis cezaisini çekecektir. Malum
ları olduğu gibi, müebbet hapis cezası şartla tahliye 
halinde 24 yılda ve 2148 sayılı Yasanın uygulanma
sı halinde İde 18 yılda son bulmaktadır. Mevzuatı
mızda bu konuda açik bir hüküm bulunmadığından, 
bu ceza da uygulanamamaktadır. 

Üçüncü görüş : Mahkûmun cezası onaylanmıadfl-
gına göre bu kişi idamdan' kurtulmuştur. Ancak ken
disi ömür boyu hapisanede kalır şeklindedir. Bu, 
nev'î şahsına münhasır bir durumdur ve Türkiye Bü-
»yük Millet Meclisinin benzeri uygulaması mevcuttur. 
İdamdan kurtulanı kişimin mevzuat 'boşluğu nedeniy
le ömür boyu cezaevinde kalacağı kanısındayız. Yeni 
Anayasamız düzenlenirken bu eksikliğin de giderile
ceği ümidiyle saygıîar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Dal, buyurun efendim. 

KEMAL DAL — Sayını Başkan, sayın Danışma 
Meclisinim kıymeti/i üyeleri; şimdiye kadar bu 86 
ncı madde hakkında konuşan arkadaşlarımın huku
ki görüşlerine bir dereceye kadar katılıyorum. 

Anayasanın 04 ncü maddesi genel niteliktedir. 
Başta kanun yapmak, değiştirmek, yürürlükten kal
dırmak ifadesini kullanmıştır. Geniş anlamda, orga-
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nıik balkımdan kanunların 'ancak Türkiye 'Büyük Mil
let Meclisi tarafından yapılacağını gösterir nitelikte 
(bir hüküm olarak belıirtmdk gerektir; ama tüm hukuk 
kuralları genellikle geniş anlamda kanun ismiyle 
anılmakla beraber, hepsi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafımdamı yapılınayabillir. Başka organlar 'tara
fından yapılan kurallar da vardır. Genıiş anlamda 
bunlar da kanun ismimi alabilir. 

Bu bilgiden sonra, gerek Sayın Bayazılt tarafın
dan!, gerek diğer arkadaşlar tarafından belirtildiği' 
gibi, bu ölüm cezalarının onıaylanma'sı veya reddıivl^ 
(ilgili yetki, Danışma Meclisine 'verilmemiştir derii-
yor. Kurucu Meclislim Kurulmasıyla tlgi'li Kanunun 
ikinci maddesinde bu belirtiliyor. Gerçek^&n kimiler 
bu Meclise kanun teklifi imde bulunabilirler? 

Biz burada değişlik bir nokta üzerinde duracağız. 
Sayın Komisyonun teklif ettiği metinde gerçekten 
Komisyona kanun teklif etme yetkisi verilim ektedir 
Bunu biz de tasvip etmiyoruz. Ancak zamn©di;vornım 
iki, Milli Güvenlik Konseyi tarafından gönderilen 
ö"üm cezalarıyla ilgili dosyalar bu Meclîs tarafımdan 
imcelemebilir. Çünkü geçici maddevi lütfen okuyahmı 
Orada bir çözüm yolu gertrilmıi'şıtir. Geçici madde. 
yani Kurucu Meclisin Kurulmasıyla İlgili Kanunun 
geçici maddesii, 32 nci maddeden sonra geçici mad
de demli? ve burada bu maddeye de numara verilme-
m'l'şıtir. Sonra 3'3 mcü. madde yahut da 32 nci ımadde-
nıin ikinci fıkrasında deniyor ki, «Danışma Meol'ifJ? 
Başkanlık Divanı: seçimleri yapılıp göreve başlayın
ca, Milli Güvenlik Konseyi komisyonlarda bulunan 
kanun tasarı ve teklifi eni Konsey Bask ani ığımca Da
nışma Meclisi Başkanlığıma gönderilir.» 

Su halde, ölüm cezaJlarmın onaylanması veya red
diyle ilgili kanun teklifi, halihazırda mevcut »©Vlif
ler Milli Güvenlik Konseyi tarafından geçici mad
deyle Danışımıa Meclislime gönderilmiş olan teklifler
idir. Bunları biz Danışma Meclisıin'in kanun tek'ı'fi 
olarak burada inceleyebiliriz; ama 'halihazırda mah
kemeler tarafından verilmiş olan ölüm cezaları, ke-
siim'Iesmis oflia.ni öılüım cezaları içıin sevk ediÜmiişitiır bir 
maddedir. Bundan sonra verilecek ölüm cezalarımı 
zammediyorum bu madde kapsamaz, 

•Bu nedenle, sayın Komisyonun geleceğe yönelik1 

b;r çözüm getirmesi gerekir kanisim dayım. Haliha
zırda bize sevk edilen ölüm cezalarıyla ilgili dosyalar 
doğrudan doğruya Milli Güvenlik Kbnseyin'in yap
mış olduğu kanun teklifi niteliğindedir ve biz ha
lihazırdaki dosyaları burada âm'celeyebiliriiz. j 

Teşekkür edenim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Dal. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAÎL ARAR — Sayın Başkan, Komisyon adına 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkam, Danışma Mecli
sinin sayın üyeleri; 

86 nci madde üzerinde muhterem arkadaşlarımı
zın gösterdiği hassasiyeti gayet iyi takdir ediyorum. 
Çünkü, konu insan hayatı gibi mukaddes bir konu
da Yüce M edişim alacağı kararlara lilişkimdir. Bina
enaleyh, gösterilen hassasiyet yerindedir. 

'Bern sadece bu madde ile ilgili bazı hukuki açık
lamalarda bulunmak, hukukum bazı temel kuralları
nı yüksek bilgimize arz etmek istiyorum, takdir Yüce 
(Heyetindir. Ancak, benim noksan ve eksik belagatı
mı taımamllayacak olan bir belgeyi arz edeceğim. Bu 
bilgilerden önce tekrar bilgilerinize sunmak isterim. 

Biz, «Bu madde tasarıda kalsın mı, çıkarılsın mı? 
diye müzakere edenken, mahkekmeleree verilmiş ve 
(kesimîeşmiış ölüm cezalarına ait dosyalar, Yüksek 
Meclisimize intikal 'etmiştir. Dün bize dağıtılan, Ge
len Kâğıtlarda her baldı? gördüğünüz Ve tespit ettiği
niz gibi, 66 ve 84 numaraları; arasımda yer alan tam 
19 idam cezasının infazı hakkındaki Başbakanlık tez
kereleri Yüksek Meclîsimize intikal etmiş bulunmak
tadır. 

Simdi, hukuki durum nedir?.. Anayasan im 64 ncü 
maddesine göre ölüm cezaüarımım, onaylanması veya 
onaylammaması yetkisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisime ait idi. 12 OByl'ül'dem sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine a'it tüm 'yetiktiler Millî Güvenlik Kon
seyime 'intikal dtmiştıir, Ancak, Kurucu Meclisin ku
rulması ile, kanunların yapıilıması prosedüründe, bir 
bakıma çift meclis sistemi getirilmliştir. Kurucu Mec
lisin çatısı altında teşekkül eden Danışma Meclisi bu 
çift meclisin ilk kademesini, Millî Güvenlik Konseyi 
lise ikinci kademesinıi teşkil etmektedir, ©imaenaleyh, 
kanun tasarısı ve tökliflerinim önce Yüksek Heyeti-
Tîiî'Td'3 görüsıüirrt'esi ve karara başlanması, sonra Miıîllî 
Güvenlik Konseyime gitmesi, Kurucu Meclis hakkın
daki kanunun amir hükümleri arasındadır. 

Görüşmekte olduğumuz 86 nd madde, dikkat bu-
yurdumuzsa, «Kanunların yapılması» başlığını taşı
yan Dördüncü Kısmın, Üçüncü 'Bölümünü oluştur
mak tadır, Bu bölümlün başlığı ise, «Özel Hükümler» 
başlığını taşımaktadır. Başlığın özel 'hükümler oluşu, 
alltta yer alan 8'6 ve 87 nci maddelerim birisimin ölüm 
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cezalarımın infazına, düğerinin Anayasanın yapılma
sına ilişkin olduğu kadar, kanun yapma tekniğimin 
de 'bir özelMğinü teşkil etmesinden ileri gelmektedir. 

Bugün kabul buyurduğunuz; 34 ncü maddede, 
«Komisyonlar 86 maddedeki özel durum dışında ka
nun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dı
şında kalanı işlerle uğraşamazlar,...» hükmü yer aü-
maktadır. 'Demek ki, esas prensıiıp, komisyonların 
kendilerine havale edileni kanun tastan ve teklifleri 
dışında, kendiliklerinden kanun yapamayacağı esas 
hükmünü getirm'iştir. 

iBunun iki istisnası vardır : 
1. Ölüm cezalarının infazı; 
;2. Anayasanın yapılması. 
•Neden ölüm cezalarının infazı hakkındaki veya 

onaylanmaması! hakkındaki kanun tasarılarını yap
mak bir yasama "necisinin bir komisyonuna tevdi 
edilmiştir? 'BU 'sorunun cevabı gayet açıktır. Ölürn 
cezaları, millet adına karar veren, hüküm veren ba
ğımsız mahkemelerce verilir ve bu cezaların tasdik" 
de, mili hâkimiyeti temsil eden yasama meclislerince 
onanır. Araya siyasi iktidarın girmesinde büyük sa
kıncalar vardır. Anayasa hukukunun ve parlamento 
hukukunun yüzyıllarca süren, demokratik ülkelerde
ki yüzyıllarca süren aşaması ve mücadeleleri içinde 
bu noktaya gelinmiştir. 

Şimdi bazı arkadaşlarımız der ki; bize ölüm ce
zalarının tasdiki hakkındaki mahkeme kararları, ke
sinleşmiş mahkeme kararları bir bakanlar kurulu ta
sarısı olarak gelsin. Bir tasarıyı hazırlamak demek, 
onun üzerinde düşünüp, müzakere edip, belki de o 
ölüm cezasının tasdik edilmemesi görüşüne vararak, 
o yolda bir tasarıyı getirmek demektir. İşin içine si
yasi iktidarlar girdi mi, bunun sonunun neye vara
cağı önceden kestirilemez. 

Halbuki beri yandan, simidi söylediğim hukuk 
prensibine uygun olarak, Anayasanın 132 nci madde
si, «Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır. <Bu organlar ve İdare, 
mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» hükmünü 
ihtiva etmektedir. Şu halde, kesinleşmiş bir idam hük
mü, Meclisinize önce Adalet Bakanlığı, sonra Başba
kanlık aracılığı ile intikal ettiği zaman, ki bu M Ba
kanlığın yetkisi, sadece mahkeme dosyasını yasama 
meclisine sevk etmekten ibarettir, üzerinde hiç bir 
mütalaa serdetmeden, hiç bir karar almadan, bir ka
nun tasarısına mevzu yapmadan Yüksek Meclisinize 
sevk etmektir. Bize intikal ettiği zaman bu dosya ya

pılacak iş, bu dosyanın Başkanlıkça Adalet Komisyo
nuna havalesidir, 

Adalet Komisyonu bunun üzerinde bir kanun ta
sarısı hazırlayacakta*. Bu kanun tasarısı, mahkeme ka
rarının değiştirilmesi yönünde olamaz; ama onaylan
maması yönünde olabilir ve bunun emsali 1961 Ana
yasası yürürlüğe girdikten sonra olmuştur. Ya idam 
hükmünün yerine getirilmesine karar verilmesini tek
lif eder (Hazırlayacağı kanun tasarilarısında özel bir 
durum olarak kendisine verilmiş olan yetkiye dayana
rak) veya onaylanmamasını teklif eder veya onaylan
masını teklif etmiş olsa bile, Yüksek Heyetiniz belki 
bu Kanun tasarısını reddeder. O zaman, idama mah
kum hükümlü idama mahkum; fakat cezası infaz 
edilmemiş hükümlü muamelesi görerek cezaevinde 
kalır. 

Zannediyorum, bu verdiğim izahat ve açıklama, 
konuda bizim tarafımızdan, yani Geçici İçtüzük Ko
misyonu tarafından yeni icat edilmiş bir müessese 
ile karşı karşıya bulunmadığınızı, tatbikatın öteden 
beri böyle olduğunu açıklıkla ve yeterince ortaya koy
muştur. Tabii, nihai karar, son karar Yüksek Heye
tinizindir. Ben sadece konuya hukuki açıdan ve tat
bikat açısından bakmak istedim ve bilgi sunmak iste
dim. 

Saygılarımla. > 

BAŞKAN — Teşekkür ederim^ 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bir soru 

soracağım Sayın İsmail Arar'a, müsaade verir misi
niz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Efendim, 34 ncü maddenin 
kabul edildiğinden bahis buyurdular. 34 ncü madde
yi Sayın İsmail Arar, burada Komisyona iadesini is
tedi ve Komisyona iade ettik, hatırladığıma göre; 86 
ncı maddeye atıf yapan 34 ncü maddeyi. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, bu dla bir isitasnasıdır ko-
açıdan geri almamıştık. Binaenaleyh, getireceğimiz 
metinde bu ibare gene bulunacaktır ve bulunması la
zımdır. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. Buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Tasarı» dediler, 

«Teklif» olması lazım; çünkü, tasarılar Bakanlar Ku
rulundan gelir. 

(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendini, bu da bir istisnadır ko
nunun. 
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Şimdi, Bakanlar Kurulundan gelen kanun teklif- . 
lerine «Tasarı» diyoruz; sayın üyelerce yapılmış 
olan kanun tekliflerine de «Teklif», diyoruz; ama va- I 
ziıfeli bir komisyon belli bir metin ortaya koyarsa, I 
buna «Tasarı» deniyor. Hatta Ibu açıdan bakılırsa, 
ıbizim huzurunuza getirdiğimiz şu İçtüzük teklifine 
dahi «içtüzük tasarısı» demenin daha doğru olacağı 
kanısındayım, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar;. 
İSayın Karhan, Sayın Alpaslan, bu açıklamalardan 

sonra görüşmek arzu ederler mi efendim?.. 
KEMAL KARHAN — Tabii efendim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
KEMAL KARHAN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Çok hassas bir konu üzerinde konuşuyoruz. İn

san hayatı söz konusu. Eminim fci, birçoklarımızda I 
ölüm cezasına karşı kalbinizde yer var. 

Benim kanaatim, en azından yasama organı ta
rafından tasdik edilen cezanın yargının adaletine bir 
tecavüz olduğudur. Bunun da ileride ele alınması 
gerekir; ama Sayın Komisyon Sözcüsünün de belirt- I 
ıtiği gibi, Türkiye'de ilk kez bu uygulanıyor değil. 
Türkiye Büyük Millet Meclislerinin tarihinde daima 
bunlar var. 

Yalnız benim üzerinde durmak istediğim bir ko
nu var; huzurunuza onun için çıktım. 

Sayın Komisyon Başkanının açıklamaları yeterli 
ve Komisyonu da dünkü tutumuyla tutarlılık içinde I 

gördüm; fakat dün hatta bugün Anayasayı her türlü 
müzakerede hâkim unsur olarak savunan birçok ar- I 
kadaşımız, bugün Anayasanın sarih hükmüne rağ
men, bundan nasıl kaçınabiliriz, bunun savunmasına 
geçtiler. Bu tezat beni üzdü; çünkü inandığımız sa
yın huikufc profesörlerinin hangisinin peşinde namaz 
kılacağımızı şaşırdık. . I 

Bunu arz etmek için huzurunuza çıktım. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan. 
Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş 

kan, değerli Danışma Meclisi üyeleri; i 
Daha önceki müzakerelerimiz esnasında Danış j 

ma Meclisinin yetkilerini kendi anlayışlarımıza göre I 
genişletme temayülünde idik. Konular muhakkak ki, 
çok önemli olan insan hayatına veya ölüme geldiği 
anda bu yetkileri kısıtlamak için birtakım hukuki 
gerekçeler ileriye sürüldü. Bir hukukçu olmamakla 

beraber, kendi anlayışıma göre şu hususlara temas 
ötmek isterim. Muhakkak ki, temas edeceğim konu
lar Komisyon Sözcüsü Sayın Arar tarafından çok iyi 

I bir surette izah edildi; bir hukukçu görüşü ile: Ben, 
bir ihtiyaç üzerinde durarak konuyu izah edeceğim. 

Malumunuz olduğu üzere 1961 Anayasasının yü
rürlükte olduğunu oylarımızla kabul etmiştik. 

İkincisi; Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 
geçici 2 nci maddesi (D) fıkrası bize, kanun koyma, 
değiştirme, kaldırma; yani yasama görevlerini veri
yor. Gene biraz önce izah edildiği gibi, geçici mad
dede «Konsey, komisyonlarda bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerini Konsey Başkanlığınca Danışma Mecli
si Başkanına gönderir» diyerek bizim gündemimize 
gelmiş bulunuyor. 

Gene hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, Anayasamı
za istinat eden Türk Ceza Kanunu da yürürlüktedir. 

I Türk Milleti adına karar veren müstakil mahkeme
ler Türk Ceza Kanununda yazılı olan esaslara göre 
birtakım kararlar vermişlerdir. Suçlar işlenmiştir. 
Hepimizin giözl'eri önünde 'İşlenmiştir. Türk adaleti, 
büyük bir cesaretle bunun üzerine giderek kararları-

I nı vermiştir; müstakil Türk adaleti. Konular önü-
j müze sevk edilmiştir. Bu durumda, bizim için karar 

vermek, biraz evvel izah ettiğim gerekçelerden dola
yı mutlak bir lüzum oluyor. Bu, bize düşen büyük 
bir sorumluluğun yetkimizi kullanarak yerine getiril
mesi şeklinde olacak. 

Bu yönüyle, İçtüzüğün teklif edildiği şekliyle ka
bulünü arz -edeceğim. Yalnız, ufak bir husus1: Adalet 
Komisyonu 10 kişinin üzerinde olursa, daha önce 

j 10 kişi ile teklif etmek durumuna da uyulmuş olur. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka arka-

I daşımız?.. Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY ~ Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Konu gerçekten çok etraflıca ele alındı. Buna 

rağmen ben, kendi namıma birkaç söz söylemeden 
edemeyeceğim. 

Geçen gün de belirttiğim gibi, ben bir hekimim. 
I Bildiğiniz gibi mezun olurken şu yemini ederek me

zun olmuşumdur: 
«Her ne koşul altında olursa olsun, bir kimsenin 

hayatını kurtarmakla sorumluyum.» 
«Her ne koşul altında olursa olsun» derken, za-

I manında bir düşman askeri de elimize geçer, yaralı 
I ise tedavi ederiz, iyileştiririz ve adalete veririz. Bu 
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yemini etmiş olan benim gibi en azından 15 hekim 
var burada. Böyle bir cezayı onaylamak eğer bize 
düşerse, sanırım ki, pek doğru karar veremeyiz. 

«Duygusal olursunuz» derseniz bu, unutmamalı 
ki, 23 senelik bir hekim olarak benim aldığım eği
ttim ve de itip öğrencilerime verdiğim 'bilimsel eğitim
dir. Onun 'dışına çıkabileceğimi sanmıyoruta. 

Bağışlamanızı rica edeceğim; asla katılmıyorum 
karara. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mesele aydınlanmıştır. Müsaade ederseniz bu 

madde ile alakalı bir önerge var, dkuıtuyarum!. 

Başkanlığa 
İçtüzüğün 86 ncı maddesi, 2329 ve 2485 sayılı 

Kanunlara aykırı olduğundan tekliften çıkarılmasını 
veya gerekçeye göre düzenlenmek üzere Komisyona 
iadesini arz ve1 teklif ederiz. 

Özer Gürbüz S. Feridun Güray 
Doğan Karan Halil Erdoğan Gürel 

1. Doğan Gürbüz Tülay Öney 
Hamdi Özer Hayalti Gürtan 
Cahit Tutam 'Remzi Banaz 

Abdullah Pulat Gözülbüyülk 
86 ncı madde ile ilgil'i olarak verilen ıbu önerge

nin gerekçesi : 
1. — İçtüzüğün 86'ncı maddesinde düzenlenen 

yetkinin 2485 sayılı Yasa ile Danışma Meclisine ve
rilen yetkiler arasında bulunup 'bulunmadığı açık de
ğildir,; 

2. — Kaldı İki, 2485 sayılı Yasa, 24 ncü madde
sinde kanun teklif ötme yetkisinin Milli Güvenlik 
Konseyi Üyelerine, Balkanlar Kuruluna ve Danışma 
Meclisi üyelerinle ait olduğu (belirtilmiştir. 

25 nci madde de ancak Ibu yollarla gönderilen 
kanun tekliflerinin ve taşanlarının görüşülelbileceği 
hükme bağlanmıştır. 

(Bu nedenle 64 ncü maddede yer alan söz konusu 
yetki ile itllgli olarak 2485 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine uygun şekilde verilmiş, ibir teklif veya ta
sarı olmadan Danışıma Meclisinde bir karar alma 
'olanağı yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — KatJmıyoruz efendim önergeye. 
BAŞKAN — Okutulan önergeyi dikkate alınmak 

üzere oylarınıza arz ediyorum'. Önergeyi kalbul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kalbul1 edilmemiştir. («An

laşılmadı» süzüleni) 'Efendim önergeyi tekrar oylarını
za arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde ekseriyetle kalbul edilmiş
tir.. 

Madde 87'yi okutuyorum.. 
Anayasanın Değiştfcirilmıesi ve Maddelerin Kabulü : 
ıMADDE 87. — Anayasa değişiklik teklifleri, dî -

ğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki 
usulle tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda ilki 
defa görüışü!ür.f 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 
kırksekiz saat geçmeden 'başlanamaz. 

İkinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde ve-
rümi'ş olan değişiklik önergeleri yeitmişseklizinci 
madde de belirtilen esaslara göre görüşülür. 
Maddeler açık oya sunulur. Kabulü için üye tamsa
yısının üçte iki oy çoğunluğu gerekidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerimde söz alacak sayın 
üye?.. Buyurun Sayın EroğlU. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, ben daha önce 
bu maddeye temas buyurmuştum1, Sayın Sözcü geri 
alacaklarını ifade etmişlerdi; rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, aynı yolda beyanda 
bulunmak üzere iken, Sayın Eroğlu Ibendenize takad
düm etti. Bu maddeyi, Komisyona geri almak istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Komisyona iade et
mek üzere oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... İttifakla kalbul edilmiştir. 

Madde 88'i okutuyorum. 

BEŞİNCİ KISIM 

Üyelere1 Ait Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasama Dokunulmazlığı 
Ya'sama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemi 

ve Görüşüleceği Komisyon. 
MADDE 88. — Bir üyenin dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkındaki istemler Başkanlıkça Anaya
sa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma 
komisyona havale edilir. 

Karma Komlisyanun Başkanİık Divanı görevini 
Anayasa Komisyonu Başkanlık Dîvanı yerine getirir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste- ı 
yen?., Yok, 

Bir önerge1 var, okutuyorum. 
MEHMET FEYZİ FEYZtOĞLU — Bize ait 

önerge ise vaz geçiyoruz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

usul' haklkında, 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkm, 
ŞERAFETTİN YARKIN — Gerek bu yasama do

kunulmazlığı ile ilgili bölümde, gerek üyeliğin düşmesi I 
bölümünde, bir de ileride gelecek, İçtüzüğün değiştiril
mesiyle ilgili 139'ncu madde ile Anayasa Komisyonu
na veya Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu I 
üyelerinden kurulu Karma Komisyona görev verilmiş- I 
tir., 

Halbuki 47'nci maddede Anayasa Komisyonu üye- I 
lerinin başka komisyonlara sekilemeyeceği hükmü yer I 
almıştır. Bununla ilgili önergelerimiz vardır. I 

Diyoruz ki, «Anayasayı hazırlamakla görevli ko<- I 
misyona bir başka görev verilemez. Bu görev bu Ko- I 
misyon tarafından yapılır.» diye önergem'izde belirt- I 
tik. Bu önergeler reddedildi. 19 ve 47 nci maddeler I 
geri alındı. Dolaylısıyla bu maddelerde adı geçen 
«Karma Komisyon» veya «Anayasa Komisyonu» 
deyimleri, bu konular vuzuha kavuşmadan oylana- I 
maz. Komisyon sözcüsü lütfen bu konudaki görüşle
rini açıklarlarsa, memnun olurum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Arar. i 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, arz edeyim. Usul bakı
mından bir sakınca yok efendim. I 

Şimdi, komisyonları sayan, adlarını belirten 19'ncu 
maddeyi ve ona paralel olarak Anayasayı hazırlamak
la görevlendirilecek, Anayasa Komisyonu ile ilgili I 
47 nci maddeyi geri aldık; fakat her halükârda Da
nışma Meclisinde bir Anayasa Komisyonu, bir Ada
let Komisyonu bulunacaktır. Maddeler de ona göre 
tedvin edilmiştir, 

Binaenaleyh, şimdi müzakeresinde ve kabulünde 
'hiç bir sakınca yoktur. Kaldı ki, Sayın Yarkın arka- j 
daşımrzın buyurdukları gibi, iki ayrı Anayasa Ko- I 
(misyonu kurulsa bile, bunlardan daimi komisyon I 
olan Anayasa Komisyonu şu maddede zikredilen Ana- I 
yasa Komisyonunun görevlerini yerine getirecektir. 
Görev alıp almama ise, ne şekilde hükme bağlanırsa I 
bağlansın, geçici ve karma komisyonlar bu hükmün 
dışında kalacaktır. j 

Onun için, başında arz ettiğim gibi sözlerimin, bu 
maddelerin şimdi görüşülüp kabulünde, ileride kabul 
edeceğimiz ve bizim şu anda geri almış bulunduğu
muz maddelerle bir çelişki doğmayacaktır efendim. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Çok küçük bir nokta 

var. 
Tamamen katılıyorum; ancak, 19'ncu maddedeki 

değişiklik önergemiz ıkabul edilir de Adalet Komisyonu
na bu görevlerin yerine getirilmek üzere, tıpkı Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünde olduğu gibi, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu gibi bir ihtisas komisyonu ka
bul edilirse o zaman bu maddenin de ona göre ye
niden düzenlenmesi gerekecektir. Böyle bir şey ola
bilir. 

Bu ihtirazi kayıtla geçer. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Gayet taJbii efendim gayet tabii, 

ŞERAFETTİN YARKIN — Binaenaleyh burada 
«Karma Komisyon» deyimi kullanılmayacak, 19'ncu 
maddedeki Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri 
görevlidir denecektir. Yeniden düzenlenmesi gere
kecektir .| 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Arar, bir ilave mütalaa var mı? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Hayır, yok efendim, 
tik mütalaamda musirrim. Bir sakınca görmüyo

rum. Gerekli değişikliği düşünürüz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var, bu madde ile ilgili, okutuyorum... 
KEMAL DAL — Sayın Başkanım, usul hakkın

da. 
(BAŞKAN — Sayın Dal, buyurun efendim usul 

bakımından. 
KEMAL DAL — Efendim, Anayasa Komisyo

nu 47 nci madde ile ilgili komisyon sayın İçtüzük 
Komisyonu tarafından geri alınmıştı. Bunun son 
fıkrasında; «Anayasa Komisyonunda görev alan 
üyelerin bu görevleri sona ermedikçe başka komis
yonlara seçilemezler». 

Bu mümkün. Yeniden tedvin edildiği takdirde 
aynen hüküm yine . kalacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, arz edeyim. Geçici 
ve Karma komisyonlar başka komisyonda görev 
alamama hükmünün dışındadır. 
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BAŞKAN — Açıklığa kavuşmuştur efendim. Bu 
konuda verilen önerge geri alınmıştır, maddeyi oy
larınıza aynen arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

89 ncu maddeyi okutuyorum: 
(Hazırlık Komisyonu ve Görüşmeleri. 

MADDE 89. — Karma Komisyon (Başkanı, Do
kunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad çekme 
süratiyle beş üyeli bir hazırlık 'komisyonu teşkil1 eder. 

Hazırlık komisyonu kendi gizli oyla bir başkan 
ve sözcülük görevini de yapacak bir katip seçer. 

Bu Komisyon bütün kağıtları inceleyip gerekirse 
o üyeyi dinler; tanık dinleyemez. 

Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlama
sından itibaren en geç bir ayda verir. 

Bu rapor karma komisyonda en geç bir ayda 
sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 90'ı okutuyorum : 
Savunma Hakkı: 

MADDE 90. — Dokunulmazlığının kaldırılma
sı istenen üye, isterse hazırlık komisyonunda, karma 
komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur 
veya bir üyeye savundurur. 

Savunma için çağrıda bulunulan üye hazırlık 
komisyonunca üç günden az olmamak üzere veri-
cek süre içinde davete uymazsa evrak üzerinde ka
rar verilir. 

Son söz herhalde savunmanındır. 
Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat 

istemesi yeterli değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye? 

AYıHAN FIRAT — Efendim, madde üzerinde 
bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Önergeniz?.. 
AYHAN FIRAT — Efendim, buradan arz 

edeyim. 
Zannediyorum Sayın Komisyon ona uyacaklar

dır. 3 ncü paragrafta «Herhalde» yazılmış. Bu «Her
halde». nin «Her halde» şeklimde ayrı, ayrı yazılması 
lazım. Çünkü nüans farkı var. 

BAŞKAN— 90 ncı maddeyle alakalı bir önerge 
Divanda bulunmamaktadır efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 91'i okutuyorum efendim: 
Karma Komisyon Raporu: 
MADDE 91. — Karma Komisyon, hazırlık ko

misyonunun raporunu ve eklerini görüşür. 
Karma Komisyon dokunulmazlığa kaldırılması

na veya kovuşturmanın üyelik sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verir. 

Karma Komisyon raporu, Genel Kurulda görü
şülür. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Genel 
Kurulda açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. 

AYHAN FIRAT — Usul hakkında söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; 
Demin de arz etmiştim. Benim önergem vardır. 

90 ncı madde hakkında önergem var. Çünkü, bu 
yazılış şekliyle «Son söz herhalde savunmanındır.» 
yani belirsiz. Belki olabilir, belki olamaz. Buradaki 
«Herhalde» belki anlamına geliyor. 

(BAŞKAN — Özür dilerim efendim; bizde böyle 
bir önerge bulunamadı. Esas itibarı ile madde geç
miştir ve oylanmıştır.' 

AYHAN FIRAT — 4 maddeyi ilgilendiren müş
terek bir önerge arz etmiştim efendim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkanım; 
Komisyon belki aynı şekilde kabullenirler efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Şimdi, madde Yüksek Heyetin 
oylarıyla kalbul edilmiştir. Buna rağmen arkadaşları
mın endişelerini izale etmek için arz ediyorum: Daha 
evvel de başka bir vesileyle arz etmiştim. Bu gibi ufak 
tefek basım hatalarından maalesef kaçınamadık, ol
du. «Herhalde» kelimesi ayrı yazılaoaklır bir. Bura
daki «Her halde» şüphe ifade eden her halde değil, 
her halükârda manasında kullanıilimıştır. Bu itibarla 
sayın üyeler müsterih olsunlar. Son söz her halükârda 
savunmanındır anlamında kullanılmıştır, 

BAŞKAN — Bu açıklama zapta geçmiş bulun
maktadır ve mesele halledilmiştir. 

Madde 91 ile ilgili bir önergemiz var. 
AKİF ERGİNAY — Maddenin aslında değil; fa

kat matlalbında «Karma Komisyon Raporu» ifade 
edilmiş. Halbuki madde metni ayrı bir hüküm, Genel 
Kurul görüşmesine taalluk ediyor ayrıca. Yani, «Kar
ma Komisyon raporu ve Genel Kurul görüşmesi» 
şeklinde eklenmesi daha da uygun olur. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, sonda gelen bir madde 
ile kenar başlıkların hükme dalh'il olmadığını beyan 
ettik. Ayrıca, kenar başlıkların fazla uzun olmasından/ 
da mümkün olduğu kadar kaçındık. Zaten, Genel Ku
rulda görüşülecek olan husus da, gene Karma Komis
yon raporudur. Bu itibarla kenar başlıkta madde 
hükmüyle ilgili bir çelişki yoktur.: 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Bu maddeyle alakalı bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
91 nci maddeye son fıkra olarak, «Aynı gün

demde dokunulmazlığının kaldırılması istenen üyeler 
gerek kendisi, gerekse diğerleri hakkındaki oylama
lara katılamazlar,» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fikri Devrimsel 
Serda Kurtoğlu 

Nuretitin Âyanoğhı 
Melhmet Aydan 
Özer Gürbüz 

Turhan Güven 

Bekir Sami Daçe 
Halil Evliya 

Rıfat Bayazıt 
İsmail Hakkı Demire! 

M. Nedim Bilgiç 
Şadan Tuzcu 

ıBAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye? Vok. 

Önerge sahipleri açıklamada bulunacaklar mı? 
FİKRİ DEVRİMSEL — Evet Efendim. 

IBAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Önerge sanıyorum ki, gereği gilbi açıktır; fakat 

şu kısa açıklamayı yapmak istiyorum : 

Aslında bu önergeyi vermekteki amacım, mazi
deki bazı olayların cereyan etmesi nedeni ile idi. O 
olaylardan da bazen lalboratuivar gibi deneyimlerinden 
ders almamız lazım, 

Şimdi, bir gündemde 10 - 15 üyenin dokunulmaz-
lığımn kaldırılması gelebilir. Buradaki üyelerin biri, 
diğerinin lehinde oy kullanıp, öbürü öbürünün lehinde 
oy kullanıp, birbirini kurtarma yoluna gidebilirler. 
Parlamento tarihimizde, geçmişte 81 sanıklı bir par
lamento vardı. Hepsi birbiri lehine oy kullanmışlar, 
dolayısıyla hiç ibirünin de dokunulmazlığı kalkmamış
tı. Onun için kendileri hakkında oy kullanılan kişi- ı 
nin, bir diğeri hakkında kullanmamasını ben şahsen 
teklif ediyorum, sıhatii karar alınması bakımından. 

Saygılar sunarım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Komisyon? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMALİ ARAR — Sayın Başkanım, biz önergeye 
katılıyoruz; ama katılmamızı beyan ettikten sonra, 
belki Genel Kurulun aklına şu soru gelebilir: Madem 
ki, böyle bir şeyi düşündünüz, neden koymadınız?., 
Biz, yasama dokunulmazlığının kaldırılması söz ko
nusu bir üyenin kendi savunma hakkını kullanma 
durumu hariç, o birleşimde bulunmayacağı, bulunsa 
bile oylamaya prensip itibarı ile katılmayacağı görü
şünden hareket ettik. Ama, katılırsa endişesi varsa 
ve bunun Tüzükte açıkça yer alması arzu ediliyorsa, 
o zaman 'bu önergeye katılıyoruz. Hiç bir sakınca 
yoktur efendim, bulunsun. 

BAŞKAN — Şu halde önerge doğrultusunda oy
lama yapabilir miyim? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Zannediyorum sarih yazılmış, 
eğer bir kere daha lütfeder, okursanız... 

BAŞKAN — Lütfen bir daha okuyalım. 
(Önerge tekrar okundu) 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Hayır efendim, hayır. Bu şekliy
le katılmıyoruz efendim. Yani bir üyenin oy hakkını 
nasıl kaldırırız?.. «Kendisiyle ilgili komisyon raporu 
oylanırken katılamaz» prensibine katılıyoruz; ama 
dokunulmazlığı kaldırılan bir üyeye bir nevi kısıtlı 
gibi bakarak, diğer oylamalarda da onun katılmasını 
nasıl önleriz?.. Bu mümkün değil efendim, mümkün 
değil. Bu şekli ile önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak
tadır; önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Ka'bul edilmemÜiştıir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 
Başkanlığa1 

İçtüzük Komisyonunun hazırlayarak dağıtmış ol
dukları İçtüzük tasarısında aşağıda teklif etmiş ol
duğumuz hususun komisyonca nazarı itibare alına
rak değiştirilmesini önermekteyiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 91 — 93 : Şahısları ile ilgili karar alına

cak üye Genel Kurulda oylamaya katılıp kaitılaımaya-
cağı hakkında maddelere açıklık getirilmesi. 

Ayhan Fırat Mehmet Nedim Bilgiç 
Necdet Geboloğlu Ahmet Sarp 

Halil Evliya Zeki Çakmakçı 
Abdurrahman Yılmaz Feyzi Feyzioğlu 

Paşa Sarıoğlu Orhan Civelek 
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AYHAN FIRAT — Sayın Başkan. İKİNCİ BÖLÜM 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, lütfen kürsüden 
görüşsünler; duymuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat buyuran. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önce önergem bulunduğu için sevinçliyim; teşek

kür ederim Başkanlığa. 
Efendim, benim teklifim 91'nci madde ile ilgili

dir. Hakkında işlem yapılacak üyenin, kendi hakkın
da oylamaya katılmaması usuldür; ancak önümüze 
gelen İçtüzük tasarısında bir açıklık yoktur. İleride 
herhangi bir şeye mahal vermemek üzere buraya 
açıklık getirilmesi, «Hakkında oylama yapılacak üye, 
o oylamaya katılamaz», diye bir ilave yapmak ben
ce bu maddenin daha sarih olmasını temin edecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, bir önerge verirlerse 
katılırız. Demin de arz ettim, «Sadece kendisi ile il
gili oylamaya katılamaz» diye bir hüküm. «Doku
nulmazlığının kaldırılması istenen üye, Genel Kurul
da yapılan açık oylamaya kaJtılam&z. 

BAŞKAN — Efendim, verilen önerge gayet umu
mi mahiyettedir, bu itibarla Komisyona verilmesin
de isabet... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — O zaman lütfen önerge ile be
raber maddeyi Komisyona alalım efendim, biz re-
dakte edelim. 

BAŞKAN — 91'nci maddenin okutulan önerge 
ile birlikte Komisyona iadesinj oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. 'Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu 'vesile ile değerli üyelerimizden; bir hususu 
telkrar rica etmek istiyorum. Bir önetfge 'ile muhte
lif maddelerin 'tadili istendiği talkdirde biraz evvel 
karşılaşıldığı gibi bazı aıksalklıikllar olabilmektedir. Bu 
itibarla tadili istenen her madde için ayrı bir önerge 
verilmesi işin tekniği gereğidir, tekrar hatırlatmak 
istiyorum,. 

Teşekkür ederim. 
Madde 92'yi okutuyorum^ 

Üyeliğin Düşmesi 

Malhkûmiyet, Kısıtlanma Hali ve Çekülme : 

MADDE 92. — Bir üye Danışma Meclisine se
çilmeye engel bir suçtan dolayı kesim olarak hüküm 
giyer veya kısıtlanırsa üyeliği başka bir karar almaya 
gerek kalmadan düşer. 

'Bir üye, üyelikten çekildiğini Başkanlığa yazılı 
olarak bildirdiği talkdirde, çekiılme yazısının Genel 
Kurula sunulması ile üyeliği sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 93*ü dkütuyorum. 
Üyelik ile Bağdaşmayan Görev Kabul Etme : 

MADDE 93. — 2485 Sayılı Kurucu Meclis Hak
kındaki Kanunun 15 nci maddesinde yazılı üyelikle 
bağdaşmayacağı belirtilen herhangi bir hizmeti veya gö
revi kabul'ettiği bildirilen üyelerin durumu Başkanlık 
Divanınca incelenir. 'Sonuç, Başkanlık Divanı kararı 
olarak Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu 
karma komisyona gönderilir. 

Karma komisyon, yasama dakunulrnazlıklarının 
kaldırılmasındaki usullere göre durumu inceleyerek 
bir rapor hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul, üyelik ile bağ
daşmayacak bir durum olduğuna açık oyla ve salt 
çoğunlukla karar verirse, üyelik sıfatı düşer. 

Açık oylama karma komisyon raporu üzerinde
ki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi-
dört saat geçmeden yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteye'n 
üye?.. Buyurun efendim. 

AYDIN TUĞ — Bir soru. Hizmet veya görev ay
nı eş anlamda mı kullanılmış? Sayın Komisyondan 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Arar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim ıhizmet ve görev arasın
daki farkı Komisyonumuz şöyle mütalaa etti: Hiz
met geçici olabilir, görev daha sürekli olabilir; ama 
'her ikisi de üyelik ile bağdaşamayan bir hizmettir, 
bir görevdir. Bu itibarla tabirlerin kalmasında yarar 
vardır,, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
AKİF ERGİNAY — Sayın 'Başkan?.. 
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BAŞKAN -T- ©uyurun efendini. 
AKİF BRGİNAY — Bu mütalaa belki yerinde; 

fakat 2485 sayılı Kanunun 15'nci maddesinde «hiz
met» deyimi yok, yalnız «görev» diyor. Bu İttihada 
kanunun ruhuna uymak gerekir. Yalnız görev kep
mesinin kalması gerekir, Aksi takdirde hizmet ifa
desi bazen yanlışlıklara, anlaşmazlıklara yol açabilir. 
Bunun için hizmet kelimesinin kaldırılması yerinde 
olacak kanaatindeyim1. 

Teşekkür ederiim.j 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon «hizmet» kelime
sinin metinden çıkartılmasına iştirak ediyorlarsa, ona 
göre oylamak istiyorum 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, çıkarılması teklifline 
katılıyoruz. 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon «Hizmet veya her
hangi Ibir görevi...» 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — İki kelime çıkıyor efendiim «Hiz-
(meti veya» çıkıyor. 

'BAŞKAN — «Hizmeti veya» sözcüklerinin çı
kartılması kaydı ile teklifi takaibbül etmişlerdir. Bu 
itibarla 'bu şekli ile oylarınıza arz ediyorumı. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İSA VARDAL — Söz istiyorum, 
'BAŞKAN — Efendim oylama sırasında söz 

vermeme imkân olmadığını takdir edersiniz. 
İSA VARDAL — Ondan evvel1 istemiştin! efen

dim. 

ıBAŞKAN — Anlayamadım efendim?.. 
İSA VARDAL — Oylamadan evvel söz istemiş-

ıt'îım. 
(BAŞKAN — Oylanmıştır madde efendim; kusu

ra bakmayın. 
İSA VARDAL — Efendimi, iburada önemli bir 

ifconıu var, «salt çoğunluktan» gaye nedir bu anlaşıl
mıyor?.. 

.BAŞKAN — Bitini efendim, «Salt çoğunluk» ta
biri daha evvelki maddelerde açıklanmıştır efendim, 

İSA VARDAL — Üye tam sayışman1 salt çoğun
luğu da olabilir, mevcut üyelerin salt çoğunluğu da 
olabilir. Onun açıklığa kavuşturulması gerekir efen
dim. 

ıBAŞKAN — Bir açıklama rica edeyim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Hiç bir tereddüde mahal yok 
efendim, arz edeyim. 

2485 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi, «Danışma 
Meclisi üye tam sayışımın salt çoğunluğu ile toplanır; 
aksine hüküm bulunmayanı hallerde toplantıya katı
lanlarım salt çoğunluğuyla karar vern> diyor. Aksine 
bir hüküm, bir açıklama olmadığına göre, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla olacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Madde 94'ü okuıbuyorum, 
Üyelerin Devamsızlığı: 
MADDE 94, — Bir üye Genel Kurul ve komis

yon çahışımalaona izinsiz veya özürsüz olarak bir 
ay içinde toplam 5 gün katılmaz ve devamsızlığı 
Başkanlık Divanınca tespit edilirse durum Anayasa 

. ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yona bildirilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kal-
dırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve 
raporunu hazırlar. (Bu raporu görüşen Genel Kurul, 
devamsızlık sebebi ile üyeliğim düşmesi gerektiğine 
açık oyla ve salt çoğunlukla karar verirse, üyelik 
sıfatı düşer. 

Açık oylama, Karma komisyon raporu üzerindeki 
görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi dört 
saat geçmeden yapılamaz. 

BAŞKAN — ıMadde üzerinde söz almak isteyeni... 
MUZAFFER ENDER — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın 'Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
IRenim bu madde üzerinde önemle durduğum nok-

-talardan bir tanesi, bu bir aylık sürenin baişlangıç 
'tarihidir. Acaba ayın biri imlidir, yoksa ilik devam
sızlık tarihinıin başlangıcı imdir?.. Önemli olan nok
ta bu; çünkü ayın biri1 kabul edildiği takdirde, bu 
devamsızlık tarihi bir ay liçipde 8 güne de çıkabilir. 
Nasıl olabilir?.,ı Mesela; ayın diyelim ki, ekim ayı
nın 27 - 28 - 29 ve 30 ncu günlerinde devamsızdık1 

yapanı bir ajrkadaş, o ay ilerisinde 4 günlük devam
sızlık müddetini doldurmuşltur ve hiç bir muamele 
görmez, ikinci ayın başında, kasım ayının başında 
1-2-3 ve 4 gün daha devamsızlık yapabilir, yine 
bir muamele görmeyebilir ve böylece 8 gün devam
sızlık kullanabilir. 

Onun için buraya bir açıklık getirmek lazım gelir. 
Bu belli bir ayın başı mıdır, yoksa devamsızlık baş
langıç tarihi midir?.,. Komisyondan bunu istirham 
ediyoruz, buraya bir açıklık getirmeleri gercfcir ka-
maatındayım. 

-Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Koran. 
MEHMBD VELÎD KORAN — Bu soruyu Sa

yın Komisyonun iyi niyetine sığınarak soruyorum. 
Esas şu, her 2 halde de gerek 93 ve gerekse 94 

ocü maddelerde de, Başkanlık Divanınca Komisyona 
havale edilmeden evvel mevzubahis olan üyenin ça-
ğırılıp ifadesi alınmadan, fikrine, mütalaasına müra
caat edilmeden bir zanlı gibi, bir suçlu gibi Komis
yona havale edilmesi mi doğrudur, yoksa onun ifa
desine müracaat edildikten sonra ıBaşkanlıkca hâsıl olan 
kanaate göre mevzuun Kurullara inıtikali mi doğru 
olur?.. Bu konuda Sayın Kamıisıyonun fikrini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Komisyon buyurun, 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, biz belli prensipleri 
ortaya koyuyoruz bu Tüzükte. Bunun uyguianıma-
sında tutulacalk yolu elbet Başkanlık Divanı takdir 
edecektir. Başka bir şey düşün emiyorum şu anda 
efendim. Tabii araştıracak, 

Daha okunmadı bölümlün diğer maddeleri, ora
da görülecek bir çok formaliteler var, devam cetvel
leri var, üyelere tebliği var. Hepsi tekmil okunursa, 
belki arkadaşımızın endişesi kalkacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
94 ncü maddeyle alakalı bir önerge var, .okutu

yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
94 ncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümle

sinin sonuna, «Üye isterse Genel Kurulda kendini 
savunur» şeklinde bir ilavenin yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Fikri Devrimsel Serda Kurtoğlu 
Şadan Tuzcu (Halil Evliya 
Rıfat IBayazıt Turhan Güven 

iMehmet Aydaa* İsmail Hakkı 
Demirel 

Nurettin Âyanoğlü Özer Gürbüz 

BAŞKAN — Önerge üzerine söz isteyen?.. Bu
yurun. 

AKİF ERGİNAY — Önerge üzerinde değil de, 
•bundan evvelki mesela aynı madde üzerinde. Bu ay 
hesabının nasıl yapılacağı hakkında. Cevap vermedi
ler. 

(BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, mad
denin tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir ve öner

gelerin görüşülmesine geçilmiştir. Bu itibarla burada 
kesmekte fayda mülahaza ediyorum. 

Komisyonun düşüncesini rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, maddenin ikinci fıkra
sında gayet sarih olarak, «Karma Komisyon yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre 
durumu inceler ve raporunu hazırlar» dendiğine ve 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ait hüküm
ler arasında da savunma hakkı bulunduğuna göre, 
üyenin çağrılıp ıdinleneceği kesindir. 

Ay hesabına gelince, «Bir ay içinde toplam 5 gün 
katılmaz ve devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit 
edilirse» bu hüküm biraz evvel başka bir vesileyle 
arz ettiğim gibi, bir prensip hükmünü getirmektedir. 
Bunun hangi aylara ait olacağı, ne zaman başlaya
cağı, bizim görevimizin dışındadır. Bu, Başkanlık Di
vanının tespit edeceği bir iştir; ama Komisyondaki 
görüşmede aramızdaki mutabakat şuydu: 'Bunun bir 
takvim ayı olarak baş'larnaisı, kesintisiz takvim ayı 
ıolarak başlamasının esas alınmasını uygun bulduk. 
IBunu da Komisyon sözcüsü olarak ifade ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBu görüş esasen zapta geçmiş bulunuyor. Divan 

ona göre değerlendirecektir. 

FİKRİ DEVRİMSEL 
efendim?.. 

'Müsaade eder misiniz 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Çok kısa efendim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü Devamsızlık nedeniyle 
üyelik hususundaki işlemin, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasıyla ilgili işlemlere göre olacağını, ni
tekim 94 ncü maddenin ikinci fıkrasında var, doğ
rudur; fakat Karma Komisyonun yapacağı iş, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere 
ıtabii yine devam ediyor... «Yasama .dokunulmaz
lığının kaldırılmasındaki hükümlere ıgöre durumu 
inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu görüşen 
Genel Kurul, devamsızlık sebebi ile üyeliğin düş
mesi gerektiğine açık oyla ve 'salt çoğunlukla karar 
verir» Halbuki yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması İçin üye kendini Genel Kurulda isavunabiliyor-
du. Burada, bu hususta yalnız Komisyondaki usule 
uyuyor, Genel Kuruldaki işleme uymuyor. O Bakım
dan «Üye isterse Genel Kurulda kendini savunur» 
hükmünün ilavesini ben önergemde istemiştim, arz 
ederim. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ekleyeceği1 'bir mütalaa var mı efen

dim?.. 
İÇTÜZÜK ÖEÇICÎ KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

ÎSMAÎL ARAR — 'Hayır, yok efendim. 
MUZAFFER ıBNDER — Müsaade eder misiniz 

ıSayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Müsaade ederseniz tok 

hususu daha matematik olarak: izah etmek zorunda
yım. ıBen 8 gün devamsızlılk yapar bir ay içimde, 
hiç bir karar alamazsınız. («Nasıl olur» sesleri) 

Balkın nasıl olur. 27 - 28 - 29 ve 30'unda devam
sızlık ettim, ertesi ayın 1-2-3 ve 4'ünde de devam
sızlık yaptım, 8 gün oldu efendim. 

BAŞKAN — 94 ncü maddenin metninde var 
efendim. 

Önergeye Komisyon katılmamaktadır. Müsaade 
ederseniz, önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ©diyoırum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibül etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

95 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Devamsızlık ve izin 

Devamsızlık Ve izin : 

MADDE 95. — Genel Kurulda veya komisyon
larda yapılan yoklama veya açık oylamalarda özür
süz ve izinsiz olarak bulunmayan üye o birleşimde 
yok sayılır. 

Başkan, yazı ile başvuran üyeye on günü aş
mamak üzere izin verebilir. 

Daha uzun süreli izinler için Başkanlık Divanı
nın sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine, Ge
nel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle 
karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devamsızlık Cetveli : 

MADDE 96. — Başkanlık Divanı, üyelerin, Ge
nel Kurul veya komisyon çalışmalarına katılmadığı 
günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin 
ilgili üyelere ait kısımlarını özel surette kendilerine 

gönderir. Cetvele itirazı olan üye aldığından başla
yarak yedi gün içinde yazı ile itiraz edebilir. 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyorsa ilgi
li üyeden bilgi ve belge ister, bundan sonra varaca
ğı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar. 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az 
üç defa yayımlanır. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

FEYZİ FEYZÎOĞLU — Önergemiz redaksi
yonla ilgilidir, yani «Cetveli» deyiminin «cetvelini» 
olarak düzeltilmesini talep ediyoruz, her halde dü
zeltirler. 

BAŞKAN — Efendim, önerge Komisyonun ıt
tılaına sunulmazsa redaksiyonda dikkate alınması 
mümkün olmaz. Okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi içtüzük Teklifinde aşağıdaki 

değişikliğin yapılmasını öneririz. 
Saygılarımızla. 
Madde 96. — «Devamsızlık cetvelini yayımlar.» 
Feyzi Feyzioğlu A. Güngör Çakmakçı 

Ayhan Fırat Yavuz Altop 
Necdet Geboloğlu Azmi Eryılmaz 

Orhan Civelek Cemil Çakmaklı 
Halil Evliya 'Şadan Tuzcu 

Bekir Tünay 

BAŞKAN — Komisyonun önerge üzerinde bir 
görüşü var mı?.. 

İÇTÜZÜK GEÇICI KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Evet efendim, doğrudur, o şe
kilde tashih edeceğiz. 

BAŞKAN — Maddeyi, önergede teklif edilen 
şekilde ve kati şekliyle oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum : 
iki Ay izin Alanların Aylık ve Ödenekleri : 
MADDE 97. — Bir yasama yılı içinde aralıksız 

olarak iki ay veya daha fazla izin almış olan üyele
re aylık ve ödeneklerinin verilebilmesi, Genel Kuru
lun kararına bağlıdır. Genel Kurul, bu konudaki ka
rarını, Başkanlık Divanının sunuşları arasında yer 
alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama 
suretiyle verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen üyemiz?.. Buyurunuz. 

MUSTAFA ALFDÜNDAR — Kısaca yerim
den, Sayın Komisyondan bir açıklama istiyorum 
efendim. 
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Daha önce Başkanlık Divanı 10'ar günlük iste
yene Genel Kurula getirmeden izin verecekti. Ge
nel görüşmede bir açıklama vardı, tam vuzuha ka
vuşmadı. Bu 2 aylık izin, benim anladığıma göre 
hastalık değil, özür değil, sadece izin. Bu 10'ar gün
lük izinler, 2 aylık izne dahil edilecek mi? Gerçek
ten izin olarak mı, yoksa hastalık hallerinde mi kul
lanılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Buyurunuz efendim. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
97 nci maddede, «Bir yasama yılı içinde aralıksız 

olarak iki ay veya daha fazla izin almış olan üyele
re aylık ve ödeneklerinin verilebilmesi» hususunda 
bir kural getirilmiş; Genel Kurul bu konuda yetkili. 

Bu iki aylık izin, yalnız Genel Kurulun, Başka
nın dışında verebileceği izinler arasında; fakat ço
ğunluğumuzun Devlet memurluğundan geldiği na
zarı itibara alınırsa, 657 sayılı Kanunda üç türlü izin 
var : iHastalik izni, mazeret izni, genel tatil izni; se
nelik izin. 

Buradaki izinden kasıt, sadece Genel Kurulun 
verdiği iki aylık izin midir, yoksa raporlu olarak 
bahsedilen hastalık izni de bunu kapsar mı? Bunda 
anlaşılma farklılığı olduğu için açıklanmasında ya
rar görürüm. Zira, iki aydan sonra hasta olan bir 
memura yihüt bir üyeye resmi makamlardan rapor 
aldığı takdirde ödeneğinin veya aylığının verilmeme
si bahis konusu değildir. 

Kaldı ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da, 10 yıldan fazla hizmet vermiş bir Devlet memu
runa iki yıla kadar dahi izin verilebilir. 

Bunu Komisyon nazarı itibara alırsa memnun 
olacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meriç. 
Komisyonun düşüncesi nedir acaba? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, maddenin bu şekilde 
kalması hiçbir sakınca doğurmayacaktır. 

Sayın Alpdündar «10 günlük izinler bu iki aya 
dahil değil mi?» dedi; değildir. O, Başkandan alınan 
izinlerdir. Burada söz konusu iki aylık izin, önceden 
sebebi kestirilemeyen, hayatta hepimizin karşılaşabi
leceği türlü türlü olaylar dolayısıyla, iki ay veya da
ha fazla aralıksız olan izindir. Bunun için Genel Ku
rulun kararı lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
98 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin Cezaları 

Disiplin Cezalarının Nevileri : 
MADDE 98. — Üyelere verilebilecek disiplin ce

zaları şunlardır : 
1. Uyarma, 
2. Söz söylemekten yasaklama, 
3. Kınama, 
4. Meclisten geçici olarak çıkarma. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?.. Buyurunuz Sayın Göksel. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Hukukçu değilim; ama bildiğime göre, cezalar 

suçlarla mütenasip olmalı ve verilecek her ceza, ce
zanın önemli unsurlarından biri olan ibreti müessire 
vasfını yerine getirmelidir. 

Burada gördüğümüz disiplin cezaları, bellibaşlı 
üç konu üzerine bina edilmekte; fakat suçlar ağır-
laştıkça, müeyyideler o suçlarla mütenasip ağırlaş
maktadır. Uyarma cezası, söz kesme ile başlıyor, 
sükûneti ve çalışma düzenini bozmakla devam edi
yor, şahsiyatla uğraşmakla... ve bunların tekrarı ha
linde uyarma cezası, söz söylemekten yasaklama, kı
nama ve Meclisten geçici olarak çıkarılma cezaları
na inkilap ediyor. 

Gerçi 98 nci madde için söz aldımsa da, bütün 
bu maddeler birbirleriyle münasebette olduğu için, 
hepsi hakkında konuşmak mecburiyetinde kaldım. 

Bu suçların içerisinde kınama suçuna bakarsak, 
bu kınama cezasının içerisinde, işlenen suçlardan, 
hakikaten bazı ağır suçlar vardır ki, kınamayla ge
çiştirilecek gibi belki değildir. Mesela, saldırıda bu
lunmak. Burada herhangi birimizi birisi dövdüğü 
zaman, onu sadece kınamanın, dayağı yiyeni teskin 
edip edemeyeceğini bilemiyorum. 

Mecliste gürültü ve kavga çıkarmaya sebep ol
mak... Burası mahalle kahvesi olmadığına göre, as
lında düşünülmeyecek bir şeydir. Mecliste kavga çı
karılması; fakat şimdiye kadar maalesef Meclisleri
mizde olmuştur. 

Binaenaleyh, kınamanın içerisinde yer alan diğer 
suçlardan, bu iki suçun belki daha şiddetli bir müey
yidenin içerisine sokulması bence münasip gibi gö
rünüyor. 
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İkincisi; asıl önemli nokta, Meclisten geçici çı
karma cezasının tallluk ettiği suçlar var ki, bu haki
katen biraz da ürkütücü. 

Bunun üçüncü ve dördüncü fıkralarında; görüş
meler sırasında Devlet Başkanına, Kurucu Meclis 
üyelerine, Danışma Meclisi Başkanına, Başkanlık Di
vanına ve Bakanlar Kurulu üyelerine hakarette bu
lunmak... 

Affedersiniz, Meclisten bir defa çıkmakla, beni, 
Başkana karşı, Devlet Başkanına karşı yaptığım suç
tan uzaklaştırabiliyor musunuz, arındırabiliyor mu
sunuz?... Çok acaip bir şey geldi bana. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Savcılık takip edecek onu Sa
yın Göksel. 

İLHAN GÖKSEL — Ondan da bahsedeceğim 
efendim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Göksel, bu maddeye münha
sır olmak üzere rica edeyim. 

İHSAN GÖKSEL — Evet. Bunun daha ötesin-
da, 4 ncü fıkrada halkı isyana teşvik etmek var, ayak
lanmaya teşvik etmek var, Devlet kuvvetlerini ayak
landırmaya teşvik etmek var. Gerçi, bu gibi ağır suç
ların Meclisten geçici olarak çıkarılmasından sonra 
hukuki birtakım safhaları olacaktır; ama hiç olmaz
sa şu Meclisin içerisinde ibreti müessireyi imkân 
dahilinde kılacak düzenlemelerin alınmasını ben şah
sen daha uygun buluyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyelerden tekrar rica edeyim, münhasıran 

madde hakkında mütalaa versinler, görüş bildirsin
ler, işin sürati bakımından buna ihtiyacımız var. Te
şekkür ederim. 

98 nci madde ile ilgili Komisyonun bir görüşü 
var mı efendim?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 99'u okutuyorum efendim : 
Uyarma : 
MADDE 99. — Uyarma cezasını gerektiren hal

ler şunlardır : 
1. Söz kesmek, 
2. Sükuneti ve çalışma düzenini bozmak, 
3. Şahsiyatla uğraşmak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Uyarma Cezasının Verilmesi : 
MADDE 100. — Uyarma cezası verilmesinin ge

reğini takdir ve yerine getirme yetkisi, Başkana ait
tir. 

Uyarma cezası alan üye kendisini savunmak için 
söz isterse, bu üyeye oturumun veya birleşimin so
nunda söz verilir. Başkan, gerekirse daha önce söz 
verebilir. 

Başkan, üyenin açıklamasını yeterli görmezse, 
uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli görürse, uyarma 
cezasını kaldırdığını bildirir. 

Bir üye aynı birleşimde iki defa uyarma cezası 
alırsa durum, tutanak özetinde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Söz Söylemekten Yasaklama : 
MADDE 101. — Aynı birleşimde iki defa uyar

ma cezası alan üyenin o birleşim sonuna kadar söz 
söylemesi Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurulca 
görüşmesiz ve işaret oyuyla yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kınama : 
MADDE 102. — Kınama cezasını gerektiren hal

ler şunlardır : 
1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası al

dığı halde bunu gerektiren hareketten vazgeçmemek, 
2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğra

mış olmak, 
3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hare

ketler yapmak, 
4. Saldırıda bulunmak, 
5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak ve

ya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için 
toplu bir harekete girişilmesine ön ayak olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Meclisten Geçici Çıkarma : 
MADDE 103. — Meclisten geçici olarak çıkar-

I ma cezası aşağıdaki hallerde verilir : 
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1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama ce
zasına uğramak, 

2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak, 
3. Görüşmeler sırasında Devlet Başkanına, Ku

rucu Meclis Üyelerine, Danışma Meclisi Başkanına, 
Başkanlık Divanı Üyelerine ve Bakanlar Kurulu Üye
lerine hakarette bulunmak, 

4. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuv
vetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlileri
ni kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Ana
yasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve 
arsaları içine silahlı olarak girmek, 

6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak 
bir eylemde bulunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Buyurun efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sayın Komisyon, disiplin cezalarıyla ilgili geniş 
bir izah getirmişlerdir. Ancak, eylem ile ceza ara
sında adalet ölçüsü bakımından bir tutarsızlık oldu
ğu kanısındayım. 

Şöyle ki, hepimiz bu toplumun içinden gelip, 
dertlerini bildiğimize göre; şimdi şu 103 ncü mad
denin 4 ncü bendinde : «Görüşmeler sırasında hal
kı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, ku
ruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayak
lanmaya ve Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik 
ve tahrik...»ı diyor. 

Şimdi, bir sayın üye bu kürsüye çikıpta halkı 
ayaklanmaya teşvik ve tahrik, Devlet kuvvetleri
ni ve bunların içine tabii ki, Silahlı Kuvvetler, em
niyet ve zabıta kuvvetleri de dahil, bunları isyana, 
ayaklanmaya teşvik ve açıkça tahrik ve de Anaya
sa hükümlerini bozmaya teşvik edecek, bu suçlar, 
kelimenin tam anlamıyla bu suçlar işlenecek, en faz
la üç celse buraya girememe cezası alacak... 

Geçmiş musibetlerden eğer tam ders aldıysak; 
aramızda olacağını sanmıyorum, yani böyle bir ey
lemin bu kürsüde işleneceğini ben kabul etmiyorum; 
ama mademki madde kondu, elbette Sayın Komis
yon bir ihtimali de düşünmüştür mutlaka. Onun 
için, bu tip eylem, bu tip söz, davranış bu kürsüden 
olduğu takdirde ben maddenin; bir önerge de ver
mişim, bu üyenin üyelik sıfatının düşmesine, orta
dan kalkmasına karar verilmesini istiyorum Genel 
Kurulca, maddenin bu şekilde tedvinini istiyorum. 
Silahlı Kuvvetleri, zabıtayı, halkı, Anayasa hüküm
lerini bozmaya, ayaklanmaya teşvik ve tahrik ede
cek, ancak üç celse buraya giremeyecek ve de «Ku
sura bakmayın, ben özür dilerim» derse, tekrar ge
lecek... Devlet idaresinde, hele Yasama Organı gibi 
bir yerde, çok afedersiniz; ama bu kadar bigâneliğe 
her halde hakkımız olmasa gerekir, daha ciddi ol
mak, meseleyi daha ortasından tutmak zorundayız. 

Çünkü; bunu yapan vatandaş, dışarıda bunu ya
pan vatandaş ağır cezaya çarptırılmaktadır. Yasama 
dokunulmazlığı Devletin yasa faaliyetlerini tanzim et
mek için verilmiş bir imkân serbestisidir; ama bu 
Devleti batırmak için bu kürsü araç olarak kullanı
lamaz. 

103 ncü maddenin 5 nci fıkrası hakkında yine 
bir önergem var, onun üzerinde de müsaade eder
seniz iki açıklama yapayım : «Türkiye Büyük 'Millet 
'Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silahlı olarak 
girmek.» Meclisten çıkarmayı gerektiriyor. 

Şimdi, önergemde de belirttiğim gibi, muhterem 
üyeler, buraya geliş şekillerimiz belli. Hiç birimiz 
bazı yerlerde bazı delegeleri ayartarak, bazı usuller
le buraya gelmiş değiliz. Her halde iyi incelenip gel
diğimizi sanıyorum. Yapacağımız görevin niteliği 
belli, durumumuz belli, ortamımız belli. Şimdi, bah
çe içine girmek yok. içimizde ordular idare etmiş 
olan değerli arkadaşlarımız var, çeşitli kamu kuru
luşlarında görev yapmış arkadaşlarımız var, ruhsat
lı silahları olan arkadaşlarımız var. Gerçi şu anda 
açık bir hüküm yok, geçmiş parlamenterlerin silah 
taşıma izinleri ortadan kaldırılmıştır, bizim bu sı
fatımızdan dolayı taşıyıp taşıyamayacağımız belli 
değil. Kanaatime göre, 6136 sayılı Yasaya göre İçiş
leri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte bir hüküm 
konmadıkça, sırf bu sıfatımızdan dolayı silah taşı
ma yetkimiz tabii ki yoktur. Benim kanım bu; ama 
olmasını istiyorsak, (içişleri Bakanlığı yönetmeliğe 
hüküm koyar. Eski parlamenterlerinki de iptal edil
di; fakat bizim daha eski sıfatımızdan dolayı, bun-

Şimdi, özür dileyerek bu maddeyle ilgili yok, 
ama 104, 105 nci maddeler geliyor hemen arkadan, 
105 nci maddenin son fıkrasını okuyorum : «Geçici 
olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir üye 
izin alıp kürsüden açıkça af dilerse Meclise girme 
hakkını kazanır.» Bu, demin manasını açıklamadı
ğım, fakat isimlerini söylediğim suçları buradan iş
leyecek ve bu kamuoyunda etkisini yapacak, bu ey
lemin sahibi olacak, bu kürsüden «çok özür dilerim, 
affedin beni, yanlış söyledim» diyecek, tekrar bu
raya gelecek... 
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dan evvelki sıfatlarımızdan dolayı; ki, o sıfatlarımız 
izinli olmak kaydıyla devam ediyor; ruhsatlı silah
larımızı taşıyamayacağız. Bina, bahçeye giremeyece
ğimize göre artık, evinizden çıkıp Kızılay'da yemek 
yediğiniz vakit, burada işiniz olsun olmasın, gidip 
Meclis Kütüphanesinde biraz çalışayım dediğiniz 
zaman, hemen tekrar eve - gideceksiniz. Silahı artık, 
sokakta da taşıyamayacaksınız. 

Benim önerim şu : Özel durumumuzu da dikka
te alarak, kendimize itimatsızlık yoluna da sapmaya
rak, Genel Kurul Salonuna ve kulislere girmemek 
kaydıyla, ruhsatlı silahı olan sayın üye, vestiyerdeki 
dolabına koyar, kapısını kilitler gelir, kuliste oturur, 
buraya gelir, tekrar oradan alır gider. Bunda hiçbir 
sakıncanın olduğunu ben sanmıyorum. «Bunda da 
sakınca var» denmesinin, ben, kendimize biraz iti
matsızlık olacağım düşünüyorum. 

Arz ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Özalp. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bir evvel konuşan arkadaşımın konuşmasına 

biraz benzeyecek konuşmam; fakat özellikle bu mad
denin bir yerine ben de değinmek istiyorum. 

Şimdi bir kez daha okumama müsaade edin : 
«Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetle
rini yahut kamu organ, kuruluş ye görevlilerini ka
nun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa 
hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek» di
yor. 

Öyle bir işlem ki bu, birkaç hafta evvel yaptığı
mız bir yemin var, onun da bir kısmını okuyayım : 
«Devletin varlığı ve bağımsızlığını, ülkenin ve mil
letin bütünlüğünü ve bölünmezliğini koruyacağıma..» 
diye burada yemin ettik. Bu yemini etmiş bir insan 
olarak buraya geliyoruz, bu bölünmezliğe halkı ve
ya Orduyu teşvik ediyoruz... Bu kadar güçlü bir ye
minden sonra buraya gelip de böyle bir konuşma 
yaptıktan sonra, aynı maddenin altıncı bendinde gö
rülen; mesela Meclis bahçesi içinde yahut Meclis 
içinde yasak hareket; bu salonda sigara içmek ya
saktır, içmiş bir kimse, yasak hareket yapmış; (Ör
nek belki biraz şey oluyor; ama anlaşılabilir» aynı 
cezaya çarptırılıyor. 

Ben de biraz evvel konuşan arkadaşımla aynı ka
naatteyim. Bu, özellikle dördüncü maddenin yeri baş
ka olmalıdır. Sayın Komisyondan bunu bir kez da
ha düşünmesini rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — De

ğerli arkadaşlar; 
Muhterem Geçici Komisyon mensupları beni ma

zur görsünler; disiplin cezaları başkadır ve disiplin 
cezalarının sebepleri, gayeleri başkadır. Kanunların, 
yeryüzündeki kanunların ve özellikle fTürk Ceza Ka
nununun en ağır cürüm saydığı fiiller burada disip
lin cezası arasına alınmıştır. Bu, kabul edilemez, 
kesinlikle kabul edilemez. Bunlar disiplin cezası ko
nusu olamaz. Olduğu veya kabul edildiği takdirde, 
Meclisin manevi şahsiyeti zedelenmiş olur. 

Misal; senelerce Temyiz Mahkemesinde bu cü
rümleri incelemekle görevli dairede vazife görmüş 
bir arkadaşınız sıfatıyla teessürümü ve heyecanımı 
mazur görün. «Devlet Başkanına, Kurucu Meclis 
üyelerine, Danışma Meclisi Başkanına, Başkanlık 
üyelerine» ve 159 ncu madde vardır, 159 ncu mad
dede de «Türkiye Büyük Millet Meclisini, Hüküme
tini ve Devletin emniyet kuvvetlerini, adaleti...» sa
yar orada; bütün bunların tahkirin cezası bir sene 
ağır hapisten başlar. 

Bunun dışında, 4 ncü bent, «Halkı ve Devlet kuv
vetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlileri
ni kanun dışı harekete, ayaklanmaya ve Anayasa 
hükümlerini bozmaya...» diyor. Allah, Allah; yani 
neler var neler... 

Bunlar çok ağır cürümlerdir muhterem arkadaş
lar, çok istirham ederim. Böyle ağır cürümlerin İç
tüzükte disiplin cezalan arasına girmesi doğrudan 
doğruya, hem Meclisin manevi şahsiyetini, hem de 
bizim mesleki itibarımızı zedeler. Çok özür dilerim. 
Bunlar ve bu gibi hallerde sayın, benden evvel ma
ruzatta bulunan arkadaşların düşüncesi yerindedir. 
Bunların üyelikten affı lazım gelir. 

Bunun dışında, muhterem Prof. Özalp'in temas 
buyurduğu gibi, bir kere bentler ve cezalar arasında 
da ayrıca nispet yoktur. Altıncı bentte «Meclis ya
pıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde...» 
diyor. Ne demek yasak eylem?.. Bunun mahiyeti ne
dir?.. Suçlar Ve cezalar belli olur. Kanunsuz suç ol
maz ve kanunsuz ceza olmaz. 

Bu sebeplerle, 103 ncü madde baştan başa temel 
kanunlara, hukukun esas ilkelerine, Ceza Hukuku
nun kurallarına tamamen aykırıdır, baştan başa de
ğiştirilmesi; kaldırılması ve ona göre de yeniden bir 
düzenleme yapılması lazım gelir. 

Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben, benden evvel konuşan hocalarımın, özellik

le savcı arkadaşımın görüşlerine aynen katılıyorum. 
Maddenin beşinci fıkrası «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silahlı olarak 
girmek», diyor. Daha evvelki bir maddede de «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi binasında, Meclislerin ay
rılan yerlerine silahla ıgirmek yasaktır, çıkarmayı ge
rektirir» diyordu. 

Komisyondan bir istirhamım olacak; biz, ne ka
nun yapıyoruz, ne de yönetmelik yapıyoruz, İçtüzü
ğümüzü yapıyoruz değerli arkadaşlarım. 6136 sayı
lı Kanun Vardır, yürürlüktedir; Ateşli Silahlar Hak
kındaki (Kanun. Ayrıca bir de Yönetmeliği vardır. 
Bu Yönetmeliği, bu Kanunun bir maddesine göre 
içişleri Bakanlığı yapmaktadır ve uygulamaya sok
maktadır. Şimdi, bunun dışında başkaca silah bu
lundurmak, taşımakla ilgili hiçbir yasa yok Türk 
yasalarında. Eski parlamenterler kendilerine yaptıkları 
özel yasayı, silah taşıma yasasını muhterem Konse
yimiz kökünden kaldırdı attı, imtiyazlarını aldı, «si
lahları da beri getirin» dedi. Haklı, katılıyorum. 

Komisyondan rica edeyim; bir defa kesinlikle 
şunu söyleyeyim; silah yönetmeliği ve tüzüğü olma
dığına göre, silahla ilgili maddeleri Tüzüğümüzden 
çıkarmasını, geri almasını diliyorum, önergem yok; 
ancak Komisyon dilerse geri alabilecektir. 

İkincisi; burası gül bahçesi değil arkadaşlarım. 
Meseleyi hafife alamazsınız. Yüklendiğimiz görev 
önemlidir. Bu itibarla herkes bilsin, biz silahsız de-, 
ğiliz, silahlıyız. Silahlı olmanın «Yurtta sulh, cihan
da sulh» prensibiyle karşısındayım; ama silahın cay
dırıcılığına da inanıyorum. Önce tedbir, sonra gele
cek; ne gelecekse, nesiyle gelecekse gelsin. Bunu arz 
etmek için söz aldım, teşekkür ederim: Komisyon
dan özellikle jstirham ediyorum; silahla ilgili mad
delerin geri almasını diliyorum. 

Ayrıca bir mahzur daha önümüze çıkacak; bi
liyorsunuz Bakanlar Kurulu üyeleri, bizler gibi gö
revli Bakanlar Kurulu üyeleri silahlıdır, çifte silah
lıdır. Bir de muhafızlıdır. Biz muhafız istemiyoruz; 
ama bu abide, cami kadar saydığımız, sevdiğimiz 
yerde olmamak kaydıyla, yasayla, yönetmeliklerle 
verilmese1 de, Sayın Başkandan istirham ediyorum, 
hem de iyi silah, karşılıklı olmak üzere; benim var, 
diğer arkadaşlarımın da silahları olması gerekir, 
birçoğunun var. Kurucu Meclis Üyeleri caydırıcı 
yönde silahlıdır; arabalarında silahlıdır, dışarıda si 
lahlıdır, silahsız değillerdir. 

Bunu arz etmek istedim. Zira Hükümet üyeleri 
buraya geleceklerdir; herhalde bizim yaptığımız tü
zükle de silahlarını bellerinden alamayacağız. 

Saygılar sunarım efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere oturumu kapatı

yorum. 
Kapanma Saati : 19.00 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20,00 

BAŞKAN : BaışkamveMi Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 8 nci Birleşimin 5 nci 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; ben, sa
dece Komisyona bir açıklama yapması için ricada 
bulunacağım. Müsaade ederseniz buradan soraca
ğım. 

6 nci fıkrada, «Meclis yapıları yahut eklentileri 
içinde yasak bir eylemde bulunmak.» derken buraya 
bir açıklama getirmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Çok teşek
kür ederim. Söz almayacağım; benim yerime söyle
diler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
103 ncü madde ile ilgili olarak yapılan görüşme

ler üzerinde Komisyonun görüşlerini rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 

103 ncü madde üzerinde söz alan ve görüşlerini 
ifade eden üyeler şu 3 ana konu üzerinde durdular. 
Bunu, önemsizinden başlayıp önemlisine doğru gide
rek arz etmek istiyorum. 

Birincisi, maddenin 6 nci bendinde yer alan, 
«Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir 
eylemde bulunmak.», hükmünün müphem kaldığını 
ifade buyurdular. 

Haklıdırlar. Biz de Komisyon olarak görüştük, 
bu bendin çıkarılmasını talep ediyoruz Komisyon 
olarak. 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı 16.11.1981 tarihli 6 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

5 nci bent, «Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, 
bahçe ve arsaları içine silahlı olarak girmek.», hük
mü. 

Biz, burada yeni bir yasak getirmiyoruz. Ateşli 
Silahlar Hakkındaki 6136 sayılı Kanunda 12 Eylül 
1980 tarihinden sonra yapılan birçok değişiklikler 
zaten bu hususta çok ağır yasaklamalar getirmiş, ruh
satsız silah kullanmanın cezasını 30 yıla kadar varan 
hapisle tecziye etmiş ve eskiden verilmiş olan birçok 
taşıma ruhsatlarının da iptali cihetine giderek bun
ları bulundurma ruhsatına çevirmiştir. 

Zaten genel durum böyle olunca, silahla Meclise 
girmeye cevaz veren bir hüküm değişikliği veya eski 
içtüzüklerde bulunduğu halde Danışma Meclisi İçtü
züğüne bu hükmün alınmaması âdeta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bina, arsa ve bahçeleri içine si
lahlı olarak girmeye cevaz verebilir bir anlam kaza
nır. 

Onun için bu maddenin burada kalmasında fay
da görüyoruz. 

Nihayet, diğer grup bazı arkadaşlarımız, bu mad
denin özellikle 3 ncü ve 4 ncü bentlerinde yazıdan 
suç haillerinin sadece Meclisten geçici olarak çıkar
ma cezası ile cezalandırılmalarını, suç ile ceza ara
sında bir ahenk, bir orantı bulunmaması noktasın
dan eleştirdiler. 

Sayın üyeler; 
İlik bakışta durum öyle gibi gözüküyorsa da Yük

sek malûmunuz olduğu üzere, 3 ncü ve 4 ncü bent
lerde sayılan suç halleri esasen Türk Ceza Kanunu
na göre suç teşkil eden fiillerdir. Burada, 'bölümün 
başlığından da anlaşıldığı gibi, Meclisin kendi inzi
batı yönünden verilecek olan disiplin cezaları hük
me bağlanmıştır. Bu suçların daha ağır olan cezala
rını verme yetkisi Meclisin değildir. Başka bir me
kanizma, bu suç işlendiği zaman, hakkında Meclis
ten çıkarma cezası verilmiş olan üye hakkında, baş-
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ka bir mekanizma işleyecek, Savcılık takibata geçe
cek ve üyenin dokunulmazlığının kaldırılması istene
cek, suç mahkemece sa;bit görülürse mahkûm olacak 
ve sayın üyelerin üzerinde hassasiyetle durdukları, 
istedikleri husus tahakkuk etmiş olacaktır. 

Beri yandan, 2485 sayılı Kanun, üyeliğin düşme
si hallerini de tadat etmiştir. Şimdi, onun dışına çı
karak, Meclisin, daha ileri bir cezayı İçtüzük ile ge
tirmesini biz mümkün görmüyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Bir sorum var efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — 103 ncü maddenin 

4 ncü bendinde, «Görüşmeler sırasında halkı veya 
Devlet kuvvetlerini ayaklanmaya teşvik veya tahrik 
etmek»( deniyor. 

Görüşmeler sırasında mümlkün ki üye kürsüdedir. 
Hallbuki, kürsüden söylenen sözler hakkında yasama 
dokunulmazlığı vardır. Orada söylenen sözle ilgili. 
olarak (Ne kadar ,ağır olursa olsun) bizim, bu üyenin 
dokunulmazlığını kaldırıp savcılık önüne çıkarma
mız hukuken mümkün değil. 

O halde, görüşmeler sırasında bu davranışlarda 
bulunan kişi, farzedelim hakaret ve diğer eylemleri 
de dahil, yalnız bu davranıştan dolayı bu üyelik sı
fatının kaldırılması, tabii aramızda olmaz, ama olur
sa bu müeyyideyi getirmek lazımdır. Üyelik yönün
den yasama dokunulmazlığı var, savcılık önüne çık
ması mümkün değil. Üyenin sıfatını düşürsek de çık
ması mümkün değil, ama en azından bir ceza vere
lim. Bu Meclisin dışında kalsın böyleleri. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Evet, soru demiştiniz, mütalaa 
oldu bu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Evvela, üyelik sıfa

tının düşmesini Kanun tespit etmiştir. Kanunun 
16 nci maddesi «İstifa eden veya Danışma Meclisi
ne seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giyen ve kısıtlanan kimsenin üyeliği...»ı 

2 nci fıkra, «Danışma Meclisi Genel Kurulu ve 
Komisyon çalışmalarına özürsüz olarak katılmayan
lar...»! 

Bir de bunun dışında «Bu Kanunun 15 nci mad
desinde sözü edilen işlerden birini kabul edenler...» 
der. 

Bir başka üyelik sıfatının düşmesi diye bir hü
küm yoktur. Kanunda yer almayan bir şeyin tüzük
te yer alması mümkün değildir. 

Diğer yandan, 4 ncü bentteki suç, gerçekten Sa
yın Devrimsel'in dediği gibi kürsüden söylenen söz
lerle işlendiği takdirde de, yine Kanunun 13 ncü 
maddesine göre, «Danışma Meclisi üyeleri, Meclis
teki çalışmalarında açıkladıkları görüşlerden sorum
lu tutulamazlar»ı deyimi açıkta Ikaiacaıktır. Yani, o 
madde muvacehesinde bir işlem yapılamayacaktır. 
Bu ta'kdirde, buradaki ceza hafif kalacaktır. Yani, 
daha ağır bir ceza zaten kanunlarda var esprisini bu 
konuda kürsüden açıklandığı takdirde işletmek müm
kün olmayacaktır. 

Bu yönden bu fıkranın tamamen çıkarılması da
ha uygun olacaktır. Önergemiz yok, filkir olarak arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Arar; başka sorular da ola
cak zannediyorum. Bu cevaplanır mı, yoksa arka
daşlarımızın sorularını sormalarına im'kân verebilir 
miyiz? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Hayhay, başka sorular varsa 
hepsini birden alalım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — 5 nci fıkranın değiş-

tirilmeyeceğini Sayın Komisyon açıklamış oldular. 
Şimdi bu durum, bize karşı vaki tecavüzleri caydı
rıcı bir rol oynamaktan alıkoymuştur kötü niyetlile
ri. Şimdi Sayın Arar'a soruyorum; tabancamızı ne 
yapacağız? 

İÇTÜZÜK GEÇtCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bu soruyu bendenize tevcih et
meyin efendim. Yani, Devletin yetkili makamları 
var, tabanca için ruhsat veren, verilmiş olan ruhsatı 
geri alan, kullanmayı bulundurmaya çeviren. Böyle 
bir durumunuz varsa, bunu lütfen onlara sorun, ba
na niye soruyorsunuz? 

S. FERİDUN GÜRAY — Tabancayı taşıma sı
fatım devam ediyor efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Tabanca taşımak sıfatı... 

RIFAT BAYAZIT — Tamam, onu arz edecek
tik beyefendi. Tabanca taşımak ruhsatını haiz sayın 
generaller var, askerler var, hâkimler var, emekli va
liler var, idareciler var, bunlar 6136 sayılı Kanunla 
taşıma ruhsatını haizdir. Taşıma ruhsatını haiz olan 
bir arkadaşımız Meclis bahçesinden gelip de taban
casını nereye koyacaktır? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Meclis bahçesine tabancası ile 
gelmesin efendim, evinde bıraksın. Yani, bendenizin 
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tabanca taşıma ruhsatım yok, taşıyamıyorum ben 
tabanca. 

RIFAT BAYAZ1T — Hayır, olanlar için diyo
ruz biz. 

BAŞKAN — Sayın Arar; başka bir şey var mı; 
mütalaanıza belki devam edeceksiniz?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Hayır efendim, benim arzım 
bitmişti. 

6 ncı bendin çıkarılmasını Ikalbul ediyoruz Komis
yon olarak. Yani, «Meclis yapıları yahut eklentileri 
içinde yasak bir eylemde bulunmak.») bendinin çıka
rılmasını Komisyon olarak kabul ediyoruz. 

Diğer 'bentlerin aynen kalması görüşündeyiz. Tak
dir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — 103 ncü madde ile alakalı olarak 
iki önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
103 ncü maddenin 4 ncü fıkrasındaki halin, Mec

listen geçici olarak çıkarmayı değil, üyelik sıfatının 
düşmesi sonucunu doğurmasını arz ye teklif ederiz. 

Fikri Devrimsel 
Şadan Tuzcu 
Rıfat Bayazıt 
AH Dikmen 

Mehmet Aydar 

Serda Kurtoğlu 
Halil Evliya 

İsmail Hakkı Demirel 
Recaı Dinçer 
Özer Gürbüz 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
103 ncü maddenin 5 nci fıkrası silah taşıma ya

sağından bahsetmektedir. 
Sayın üyelerin seçilme şekli, görevimizin niteliği 

ve durumumuz itibariyle fıkranın, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasının kulis ve Genel Kurul salon
larına silahlı olarak girmek.» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Kuntetf Lütfullah Tosyalı 
•Bekir Tünay Fikri Devrimsel 

Tandoğan Tokgöz Necmettin Narlıoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu Şadan Tuzcu 

Recep Meriç Serda Kurtoğlu 
BAŞKAN — Önergeler üzeninde söz almak iste

yen lökmayacağını tahım'in ediyorum, önetrigeDer açılk. 
Önergeler tıalkkımda sayım (Komisyonun bir gö

rüşü. var mm? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Şimdi Ibu sfilatıla girme hususun-
da'kii önerge, sanıyorum ibalhce ve arsaları çıkarıyor. 
Yalnız, (kullanılan diğer bk talbir, bir İçtüzük met
nine girecek nitelikte ıgözüJkmıüyor ibize, «Kulis» ta

biri.; özel olarak Iburaiya kulis deniyor; ama bu böy
le resmi (bir metinde bulunmasa daha iyi olur. Bi
naenaleyh, o kellime değişir lise (katılırız efendim. «Sa
lon», «iBina», bilmiyorum yani resmi adı nedir? 
Yalnız, «Binası» denebilir, «Türkiye Büyük MilM 
Meclisli (binasına.» 

IBAŞKAN — Müsaade ederseniz «Kulis» i Din
lenme salonu» olaralk dikkate alalım. 

ÎÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — «Genel Kurul ve komisyon sa-
lonllarına», «Türkiye Büyük Millet Meclisi binasın
da Danışma Meclisine ayrılan komisyon ve Genel 
Kurul salonlarına,» 

BAŞKAN — Önerge sahipleri buna katılıyor 
mu? 

FİKRİ DEVRİMSEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri bu görüşe katıl-
maktadırlar. 

IBu görüşü ve aynı zamanda 103 ncü maddenin 
6 ncı bendinin çılkarıilması fcaydiyle maddeyi kati şek
liyle oyunuza arz ediyorumı. Kalbul ödemler... Kalbul 
'etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sayın Arar; 103 ncü madde ile alakalı bir öner
ge dalha vardı, Komisyon 'olaralk (buna katılmadığı-
nızı ifade etmiştiniz. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Üyeliğin düşmesi ile ilgili olan 
önergeye ikatılmıyoruz. 

BAŞKAN — O itibarla, esasen dikkate alınması 
mümlkün olmayacak, madde oylanmıştır. 

104 ncü maddeyi okutuyorum1. 
Meclisten Geçici Çıkarma Cezasının Sonuçları : 
MADDE 104. — Meclisten geçici olarak çılkar-

ma cezası, en çolk üç (birleşimi içim verilir. 
'Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getürilir. Bu ce

zaya uğrayan üye cezasının yerine ıgetirilimesıine kar
şı gelirse, Başkan, oturumu derhıal kapataralk o üye
nin salondan çıkartılmasını »idareci üyelerden ister. 

Bu cezaya çarptırılan üye, Danışma Meclisinin 
Genel Kurul, Komisyon, Başikanlık: Divanı çalışma
larına cezası süresince katılamaz., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.... y 

'Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Muhterem Kolmıisyon lütfederse, kalbul buyurur-
sa, hiç olmazsa müeyyideyi takviye etmelidir. «En 
çolk üç» değil, «En çok beş» olmalıdır, bunu lütfet-
s:inler.ı 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun' düşüncesi nedir bu konuda?... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, Komisyon üyesi ar
kadaşlarımla görüştük, 8 ibirleşim olarak ıtespitinıde 
fayda olduğunu arkadaşlarımız ittifak halinde bana 
söylülyorlar. Çünlkü, 8 birleşim, tespit ettiğimiz çalış
ma günlerine göre İki 'hafta ediyor. Meclis aksine 
'karar vermedikçe Pazartesi, Salı, Çarşaımiba ve Per
şembe günleri; yani haftada 4 gün çalışacağına göre, 
8 (birleşim lolursa iki haftalik 'bir süreyi kaplıyor. 
'Biz Ibu sekide değiştiriyoruz getirdiğimiz metni. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen?...! 

Buyurun efendim.! 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; 8 birle

şim teklif edildiğine göre, 5 birleşim gelmeyen üye 
üyelikten çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalacak. 
Acaba 8 'birleşim gelmeyen üye 'için ıbu süre işleye
cek imi, işlemeyecek mi onu öğrenmek istedim? Ce
za olduğuna göre. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşü nedir efendim?... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, ıbu Meclis Genel Ku
ruluyla verilmilş Ibiır cezadır. Özürsüz ve mazeretsiz 
gelmemek hali değil bu. Getaeyişinin sebebi, Genel 
Kurul kararı. Binaenaleyh, üyelikten düşmesini ge
rektiren 5 'gündük süreye girmemesi lazım. 

BAŞKAN- -^ Konu aydınlanmış ve zapta geçmiş
tir. 

Buyurun efendim^ 
İSA VARDAL — Efendim, şimdi Komisyon 8 

celse 'olarak teklif yaptı. Bir yerde bu üyenin mükâ-
fatlandınflması gibi bir durum doğuruyor. O üye 8 
celse çalışmayacak, komisyonlara iştirak etmeyecek, 
bir yerde mükâfatlandırma oluyor. Bir yerde" bu kö
tüye kullanılabilir. Bu hiç olmazsa 5 celse olarak 
düzeltilsin. 

IBAŞKAN — Teşekkür 'ederim'. 
Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Bu cezayı mükâfata 

çevirtmemek için oraya bir kayıt daha koyalım, diye
lim ki, «Ankara dışına çıkamaz cezalı olan üye.»ı 

BAŞKAN — Komisyonun mütalaasını rica edi
yorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan; 3 teklifle karşı 
karşıyayız; 

1. Getirdiğimiz ilk metin, 3 birleşim. 
2. Sayın Gözübüıyük diyor ki, «5 birleşim.» 
3. Biz burada arkadaşlar istişare ettik ve bazı 

arkadaşlarımız bunu 8 ibirleşim olmasında yarar ol
duğunu söylediler., 

Şimdi yapılacak iş, lütfederseniz 8*den başlayarak 
5'e doğru oya koyun, Gene1! Kurul hangisini kabul 
ederse, onda karar kılalım ve geçelim ıbu maddeyi 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, diğerlerini oya 
koymama fiili imkân Tüzük bakımından yok.: 

Bu itibarla (Komisyonun bu yeni teklif ini, yani 
üç birleşim sekiz birleşim olarak tashihi suretiyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

105 ncd maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyo
rum.: 

(Disiplin Cezalarında Savunma ve Özür Dileme : 

MADDE 105. — Kınama ve geçici olarak Mec
listen çıkarma cezaları Başkanın teklifi üzerine Ge
neli Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır. 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen üyenin 
savunmasını yapmak yalhut bir arkadaşına yaptır
mak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclsten çıkarma ce
zaları, tutanak özetine geçirilir. 

Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan 
bir üye izin alıp kürsüden açıkça af dilerse' Meclise 
girmek hakkını kazanır. 

Disiplin cezalan Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın
da da uygulanüv 

IBAŞKAN —• (Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın lüye?..< 

FEYZİ PEYZtOĞLU — «ayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir önergeniz de 

var sizin, buyurun efendim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Evet, onunla ilgili efen^ 
dıim. 

önerim bir kelime değişikliğiyle ilgili efendim; 
«Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen üyenin 
savunmasını yapmak yalhut bir arkadaşına yaptırmak 
hakkıdır» denmektedir. Buradaki «Arkadaşına» sözü 
yerine «Diğer (bir üyeye yaptırmak hakkıdır» veya 
«Üye arkadaşına yaptırmak hakkıdır»; denmesi da
ha uygun olur düşüncesindeyim. Herhalde «Arka
daşına» ifadesi anlamsız olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, 'buyurun 
: efendim, 
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İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, haklıdırlar -fethin. Bu 
gözden kaçmış Ibir şey. Redaksiyona taalluk ©diyor. 
«Üye» olarak değiştireceğiz, «(Bir üyeye» şeklinde 
dlaibiıkvı 

BAŞKAN — Aynı konudaki önergeyi okutuyo
rum.; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzük Teklifinde aşağıdaki 

değişikliğin yapılmasını öneririz, 
Saygılarımızla^ 
Madde 105. — «Arkadaşına» yerine «diğer bir 

üyeye» denmelidir. 
Feyzi Feyzioğlu A.; Güın'gör Çakmakçı 

Ayhan Fırat Yavuz Altop 
Necdet Gdböloğlu Azmi Eryılmaz 
Orhan Oivelelk Cemil Çakmaklı 
Hali BVliya' Şadan Tuzcu 

Bekir Tünay 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler...; Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 105 nci maddede, kabul ettiğiniz 

önerge istikametinde redaksiyonu 'için maddeyi Ko
misyona veriyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
ititifakla kabul1 edilmiştir,, 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, madde 
ile illgii söz rica ediyorum!., 

IBAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, oyla
ma bitmiştir. Önerge oylanmıştır, 

Müsaade ederseniz usulümüzü ıbir daha izah et
mekte fayda mülâhaza ediyorumı: Maddeler üzerin
de genel görüşme açıyorum. Genel görüşme niha
yete erdükten sonra Komisyon Sözcümüze söz hakkı 
tanıyoruz. Onu takiben önergeler üzerinde görüşme 
açıyoruz.; Önergeleri oyunuza sunuyoruz. Bu itibar
la, bu işlemler bittikten sonra madde hakkında tek
rar genel görüşme açılması mümkün değildir. Aksi 
takdirde kabul ettiğimiz Tüzüğe aykırı hareket etmek 
durumunda kalacağız. Beni mazur görmenizi rica 
ederim;. 

MAHMUT AKKILIÇ — Estağfurullah, ama Ba
kanlar Kurulu konusu varj 

MUZAFFER ENDER — Yalnız Kâtip arkadaş
lar dikkat etmiyorlar, el kaldırıyoruz, görmüyorlar. 
Bakanlar konusu var; önemli Ibir konu. 

A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. AVNİ ŞAHİN — Efendim, ilik söz verdiğiniz 

zat önerge sahibiydi. Önerge sahibi olmayanlar ko
nuşma şansım bulamadılar. 

BAŞKAN — Oylandı Beyefendi, oylandı madde,-
KEMAL DAL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL DAL — Oylanmadan önce devamlı 

el (kaldırıyoruz, söz istiyoruz duymuyorsunuz, dilkkat 
edilmiyor, 

'BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Dal şu
nu da ifade edeyim: Yerleşimde bir hata var, sol ve 
sağ tarafı gerçekten görmek imkânımız yok. Bu iti
barla idareci arikadaşjlarımrzdan orta sıraların muh
terem üyelere tahsisini rica ettik; yeni bir yerleşim 
planı yapacağız. Zannediyorum ondan1 sonra bu ka
lbi! hatalar tdkelrrür etmez; teşekkür ederim. 

«Üyelerin Sosyal Hakları» başlıklı Beşinci Bö
lüme geçiyoruz; 106 ncı maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Üyelerin Sosyal Hakları 
Sosyal Haklar : 
MADDE 106. — Danışma Meclisi üyeliğine se

çilenler, Türkiye Büyük Milat Meclisi üyelerine sağ
lanan sosyal haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?..? 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Efendim, bu hakların 

kesinlikle bildirilmesini istiyoruz. Biz hakkımızın, 
hukukumuzun ne olduğunu bilemiyoruz; nerelerde ne 
hakları kullanacağız?.,. Mümkünse bu hususta bir 
açıklama getirsinler yahut bize yazılı bir 'belge ve
rilsin1. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim^, 
Başka Ibir mütalaa var mı efendim?..? 
Sayın Sözcü, bu konuda Ibir görüş var mı efen

dim? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, Kurucu Meclis hak
kındaki 2485 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
üçüncü bendi, «Danışma Meclisine seçilenler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine sağlanan diğer 
sosyal haklardan yararlanırlar» hükmünü ihtiva et
mektedir. Bu hükmün aynen İçtüzükte bulunmasında 
fayda mülahaza ettiğimiz için 106 ncı madde olarak 
tedvin ettik1. 

!Bu sosyal hakların en önemlisi, sayın üyelerin 
ve bakmakla yükümü oldukları kimselerin tedavisi 
ile ilgili olan hukuki düzenlemelerdir. Bunun dışın
da, Devlete ait bazı ulaştırma vasıtalarında üyelere 
tenzilat yapılır. (Keza Türkiye Posta İdaresi, Telefon 
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İdaresi beli bir ölçüde telefon ücretlerinde tenzilât 
yapar. Bir de sayın üyelerin yurt dışına seyahatlerin
de kendilerine diplomaltilk kırımızı pasaport verilir. 
Sanıyorum bunların dışında da herhangi başka 'bir 
şey yoktur., 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum.! Kabul edenler..^ 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
107 nci maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyo

rum1. 
Üyelerin Tedavisi : 

MADDE 107. — (Başkanlık Divanı, Danışma 
Meclis'i üyelerinin ve balkımakla yükümlü bulunduk
ları kimselerin yurt içinde ve dışında (tedavileri için 
gerekli tedbirleri alır. 

Üyelerin 'tedavilerinde izlenecek esas ve usuller 
bir yönetmelikte gösterilir. Yeni yönetmelik hazırla
nıncaya kadar 28.4.1976 tarihli ve 16 sayılı «Cum
huriyet Senatosu Üyeleri ve Bakmakla Yülkümlü Bu
lundukları Kimselere Ait Tedavi Yönetmeliği,» uy
gulanır. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorumı: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiş
tir. 

Madde 108'i okutuyorum:.: 

ALTINCI KISIM 

Oylamalar ve Seçimler 

BİRİNCİ (BÖLÜM 

Oylamalar 
Oylama Şekilleni : 
MADDE 108. — Oylama üç şekilde yaipılır : 
1. İşaretle oylama, 
2. Açık oylama, 
3.. Gizi oylama, 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması, tereddüt 

halinde ayağa kalkmaları, Ibeş üyenin ayağa kalka
rak teklif etmesi halinde de salonda 'kalbul ve ret 
oyu veren üyenin ikiye (bölünerek sayılmaları suretiy
le yapılır, 

Açık oylama, üzerinde üyelerin ad ve soyadları-
nım yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması 
yalhult ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan 
üyenin ayağa kalkarak «kalbul», çekinser», veya «ret» 
kelimelerinden Ibirinii yüksek sesle söylemesi ve böy
lece açıkladığı oyunun Divan üyelerince kaydedilme
si suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması kürsüde «bulunan bir 
(kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle yapılır. 
Açık oylama sekilerinden (birine başvurulması, Ge
nel Kurulun kararına bağlıdır. 

Gizli oylataa, üzerinde hiç 'bir işaret bulunmayan 
yuvarlakların kürsüde kutuya atılması suretiyle yapı
lır, 

Beyaz yuvarlak! kabul, yeşil yuvarlak çekinser 
ve kırmızı yuvarlak ret oyu anlamına gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde1 söz almak isteyen 
sayın üye ... Buyuıruin Sayın Arar. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL AIRAR — Efendim!, daha önce kabul edi
len 'bir karara göre, 'bu maddede geçen «Çekinser» 
(kelimeleri «Çekimser» olarak yazılacaktır. 

BAŞKAN — Sayım Baysal, sizin bir önergeniz 
var; çekinser kelimesinin kaldırılması konusunda?... 

ORHAN BAYSAL — Sayim Başkan, önergemi 
daha önce bir başka maddemin ıkaldırıknası için ver
miştim, önergemi geri alıyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Turgut 
Tan.ı 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, efendim bu
rada herhalde bir redaksiyon hatası olacak; diyor 
iki, «İşaretle oylama üyelerin el kaldırması, tereddüt 
(halinde ayağa kallkimalan, beş üyenin ayağa kalka-
rialk teklif etmesi ihaünlde de salonda kabul1 ve ret 
oyu veren ülyenün ikiye bölünerek sayılmaları sure
tiyle yapılır.» Burada «üyenin» deniyor, bu «üye
lerin» olması lazım gelir. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun görüşü?... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, ikazına, teşekkür ede
rim arkadaşımızın, «Üyeleerin» olması lazım. 

BAŞKAN — Başka bir görüş var mı?... Yok. 
Maddeyi, «Çekinser» kelimesini «Çekimser» ola-

ralk, okunduğu şekilde düzeltmek ve «Üyeınim» keli
mesinin «Üyelerin» Olarak tashih etmek kaydıyla oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler...; Etmeyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

Madde 109'u okutuyanım. 
İşaretle Oylamanın Yapılacağı Haller : 
MADDE 109. — Anayasada, kanunlarda ve İç

tüzükte açılk veya gizli oylalma yapılmasının zorun
lu olduğu ibeiirtilmeyen bütün hususlarda işaret oyu
na (başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen ko
nularda oylamaların işaretle yapılması zorunludur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yoik. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler,., Madde kabul edilmiştir. 

Madde 110'u okutuyorum. 
işaretle Oylamada Usul: 
MADDE 110. — işaret oyuna başvurulması ge

reken Ihalerdie başkan oylama yapılacağını bildire
rek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, son
ra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. 

'Başkanlık Divanı üyeleri, kendi oylarını Genel 
Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra başkana bil-
dinirler. 

Oylama sonucu başkan tarafından Genel Kurula 
«'kalbul edilmiştir» veya «kabul edilmemiştir», den
mek suretiyle ilan olunur. 

İşaretle 'oylama sırasında oya sunulan hususun 
lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, (başkamı ve Di
van üyeleri beraberce sayarak tespit ederler. Arala
rında 'anlaşamadıkları veya oylan tespit edemedikle
ri hallerde, başkan oylamanın ayağa kalkmak sure1-
tiıytle tekrarlanacağını bildirir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulma
sından hemen sonra, bir arada kalkan beş üye sonu
cun açıkça anlaşılmadığı gerekçesi ile oylamanın tek
rarlanmasını 'isterlerse, oylama salonda ikiye bölün
mek suretliyle yeniden yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.,,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum» Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 111 'i okutuyorum. 
Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller : 

MADDE 111. — Genel ve Katma Bütçe Kanun 
tasarıîarı, bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişik
lik tasarıları, genel ve katma 'bütçeli daireler için ek 
ödemek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkında
ki kanun tasarıları, bu kanunlara tiMşkin değişiklik 
tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile yasama organı 
bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun tek
lifleri, geçici olarak harcama yapıltmasına ve gelir 
toplanmasına yetki yeren kanun tasarılarınıin tümü; 
vergi, resim ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, 
ek&ifltiilrnesine veya artırılmasına dair kanun tasarısı 
ve tekliıfleriran tüilmıü; klesinbıesap kanunu taşanları, 
genel ve katma bütçeli dairelere 'bağlı döner serma
yeler hesaplarının onaylanmasına dair kanun tasarı
larının ıtümü; ırnıiıletHerarası andlaşmıalarm onaylan
ması; bu andlaşmalara katılma veya bu andlaşmaıla-

rra belli hükümlerinin yürürlüğe konlmsı hakkındaki 
katılma bildirilerinin yapılmasının uygun bulunması 
•hakkındaki kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli 
kalkınma planı tasarısının tümü; Anayasanın değiş-
öirilmesine dair kanun telklifierinin her bir maddesi 
ile tüımıü ve* bu İçtüzüğün emredici hükümleri ile 
belirtilen diğer hususların, oylanması, açık oylama 
ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?,.. Buyurun Sayın Hamıza Eroğlu. 

İHAMZA EROĞLU — Efendim, Sayın Komiis-
yonun dikkatini çekmek için söz aldım. Şu anda 
yürürlükte bulunan Anayasamın 65 nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre, milletlerarası antlaşmaların, 
onaylanması Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin onay
lamayı bir kanunla uygun bulmasına bağılıdır. Onay
lama yetkisi, Anayasanın 97 nci maddesine göre, 
DevDet 'Başkanına ait. Bundan ötürü, burada «millet
lerarası antlaşmaların (onaylanmasının uygun bulun
ması» hıükmlü daha doğrudur. Onun altındaki hüküm 
de yine yapılmasının uygun (bulunmasıdır. 65 nci 
maddenin birinci fıkrasının son hükmünün dikkate 
alınarak düzellbilımeslinıi arz ve rica ediyorumı. Teşek
kür ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederimi. Sayın Komis
yon?... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bir nokta daha var efendimi. 

'BAŞKAN — Sayın Feyzüoğlu buyurun efendim. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Arar dediler ki, 

84 ncü maddede «Programlar» dendi, ondan sonra 
bölümlerden dendi, Burada da bölümlerden önce 
programlar dendi; bölümlerin paragraf içine alınma
sını dilerim!., Bu hususta mutabakat içinde olalım. 

BAŞKAN — Evet, 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, Genel Kurutan tasvi
bi olursa, bu maddenin yeniden redaksiyonuunda 
İleride çıkabilecek bazı zorlukları önleme' bakımın
dan fayda görüyoruz. Zaten birçok maddeyi aldık, 
bir günlümüzü buna hasredeceğiz. Onun için müsaa
de ederseniz 111 nci maddeyi yeniden bir redaksi
yona tabi tutup, yeniden getirelim ve Komisyona 
iadesini rica ediyoruz. 

ıBAŞKA'N — 111 nci maddenin Komisyona iadesi, 
Komisyon tarafından istenmektedir. Oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... 'Etmeyenler... Madde Ko
misyona iade edilmiştir. 

Madde lll'2'yi okutuyorum. 
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Açık Oylama İstemli : 
IMAIDDE 112. — Anayasa, Kanunlar ve İçtüzük 

'gereğince işaret oyuna yalhult gizi oya 'başvurulma
sı zorunlu olmayan hallerde açıık oylama yapılması 
en az on üyenin yazılı istemline (bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya gecikmeden 
önce başkanlığa verilmiş olması gereklidir. Başkan, 
oylamaya geçmeden önde, açık oy istemi olduğunu 
Ibildkıir ve önerge sabipleıMn Genel Kurul salonun
da Ibulunup bulunmadığını tdsıpit eder. 

Oylamaya ilk olarak açılk oy isteminde bulunato 
üyelerden başlanır. Önerge sahiplerinin tamamı Ge
nel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza 
'herhangi bir üye tarafından kalbui edilimez veya oy
lamaya Ikatılmazlarsa, açık oylama istemi düşer. 

Açıık oylama önergesinde imzası bulunanlardan 
herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif so
nunda anlaşılırsa yapılan oylama, işaret oyu niteli
ğinde işlemi görür. 

Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulunma
yan üye bir beyaz kâğıt üzerine adım ve soyadını 
yazıp imzalamak suretiyle1 oyunu kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Oyunuza arz ediyorum). Kabul edenffler.., Etme
yenler... Kabul edilmiştik1. 

Açık Oylamanın Sonuçlanması : 

MADDE 113. — Açık oylamada, oylama işlemi
nin sona erdiği başkanlıkça bildirildikten sonra, hiç 
bir üjye oyunu kullanamaz. 

Oyların sayımı ve dökümü Divan üyelerince yapı
lır ve tutanakla tespit edilen sonuç aynı oturumda 
başkan tarafından1 ilan olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerlinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

ıBirden Fazla Açıık Oylamanın Birarada Yapıl
ması1 : 

MADDE 114. — Birden fazla husus hakkında 
açık oylama yapılması gerekiyorsa, açık oylama iş
lemleri, oy pusulalarının değişlik kutulara aynı za
manda atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama otu
rumun sonuna veya haftanın beli bir gününe bıra-
kılabtiiliii', Ancak, muhtevası itibariyle çelişki doğur
ması muhtemel maddeler ayrı ayrı oylanır. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz almak isteyen 
üye?... Yok, 
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Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler...; Madde kabul edilmiştir, 

Karar Yeter Sayısı : 

MADDE 115. — Oya konulan bütün hususlar, 
Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte ayrıca hüküm 
yoksa, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile 
kararlaştırılır. Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan 
az olmayan; çilft sayılarda yarıdan bir fazla olan ço
ğunluktur,, 

İşaretle oylamada kabul oyları ret oylarından faz
laysa, oya konan husus kabul edilmiş; aksi halde, 
ret edilmiş olur. Çekinser oylar, toplantı yeter sa
yısına dahil edlir; karar üzerlinde etki yapmaz. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme isteyen 
yar mı efendim?... Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Burada mühim gördüğüm bir 'konuyu sayın Ko-

misyonuın bilgilerine arz ötmek istiyorum. 
Maddenin birinci paragrafında, kararların salt ço

ğunlukla alınacağı açıkça yazılmıştır. Salıt çoğunlu
ğun da nasıl meydan geldiği belirtÜTniştir tek ve çift 
sayılar için. 

Maddenin ikinci paragrafında, «İşaretle oylama
da kabul oyları ret oylarından fazlaysa, oya konan 
husus kabul edilmiş, aksi halde reddedilmiş olur. 
Çekimser oylar toplantı yeter sayısına dahil edilir.» 
denmektedir. Eğer çekimser oylar toplantı yeter sa
yısına dahil edilirse, salt çoğunluk temin edilemeye-
bilir. Çekimser oylar karar yeter sayısına dahil edil
miş olsaydı, yukarıdaki paragrafla aşağıdaki parag
raf arasında uyum .hâsıl olurdu. Aksi halde bir tezat 
vardır. 

Misal de verilebilir. 1973 Millet Meclisi İçtüzü
ğünde bu konuda aynen şöyle denmektedir: «Genlel 
Kurulda bulunup da oya katılmayanlar yeter sayıya 
dahil edilebilir.» Bu takdirde sak çoğunlukta bir 
problem kalmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yarfkın. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Tasarının 26 ncı maddesini görüşürken bir önlerge 

vermiştik ikinci fıkrasıyla ilgili olarak. Komisyonlar, 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve (hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar verir. Öner
gemiz şu idi : «Salt çoğunluk çift sayı olduğu takdirde 
ve oylarda da eşitlik olursa ne olacak?,.» Ve çözüm 
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yolu getirmiştik. Millet Meclisi İçtüzüğünde olduğu 
'gibi, Balkanın tarafı tercih olunur şeklindeydi. 

.Komisyon, Başkana ağırlık kazandınmaik ist'e-
miyoruz dediler. Çözüm yolu ne olacak dedik?., 
Bu maddenin 'bu konuyu çözdüğü .söylenilmişti 'hatı
rımda kaldığına göre. Oysa bu madde bunu çözmü
yor. Bu sadece tek sayının ve çift sayının ne anlama 
geldiğini, salt çoğunluğu 'ifade .ediyor. D'o'layısı ile 
oylarda eşlilik hali çözülmez halde kalmıştır. 

Bir boşluktur. Sayın Komisyon iştirak ederler 
de bu maddeyi 'tedvin ederken önergemizi dikkate 
alırlarsa, zannediyorum çıkabilecek bir hata önlen
miş olur. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankın. 
Buyurun Sayın Tüzcu< 
ŞAD AN TUZCU — Müsaade ederseniz buradan 

konuşacağım. 
Burada 'toplantıya katılan üyelerin, salt çoğunluğu 

tabiri var. Burada, şu andaki misalde de var. Sayın 
Başkanımız burada, toplantıya katılıyor, Sayın Baş-
kanveki'li de toplantıyı yönetiyorlar. Kendileri rey 
vermeye katılamaz diye bundan evvel kararlaştırdık. 
Ben, Sayın Komisyon müsaade ederse toplantıya ds-
ğil de .oylamaya katılanların salt çoğunluğu şeklinde 
düzeltilmesini benimser ve teklif ederim. Çünkü şu 
anda görüldüğü gibi, Sayın Başkanımız ve yöneıtimi 
idare eden Sayın Başkanveikilimiz toplantıya katılı
yorlar; fakat oylamaya katliamıyorlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka bir görüş var mı efendim?.. 
Sayın Komisyon, görüşlerinizi rica edeyim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, bu maddede daha 
evvelce yapılan değişikliğe uygun olarak «çekinser» 
kelimesinin «çekinser» olarak yazılmasından başka, 
herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Ge-
'tirdiğimiz mötnin bir sıkıntıyı mucip olacağım da 
sanmıyoruz. Bu hüküm doğrudur. 
. AYHAN FIRAT — Bir misal arz edebilir miyim 

yerimden? 
BAŞKAN — Yüksek sesle olmasını rica edeyim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Genel Kurulun 100 

üyenin iştirakiyle toplandığını kabul edelim.. 100 üye
nin iştirakiyle toplandığına göre ,'salıt çoğunluk 5H'dir. 
çift sayılarda bir fazladır. Herhangi bir oylamada işaret-
,1e oylamada 25 kişi evet, 20 kişi hayır, 45; 55 kişi de 
çekimser kaldı. Bu durumda 25 kişiyle evet reyi kaıbul 
edilmiş oldu. Ancak salt çoğunluk olmadı. Salt çoğun- i 

hık olabilmesi için, çekimser oyların karar yeter sayısı
na eklenmesi gerekir. Halbuki madde değiştirilmiş, çe
kimser oylar toplantı yeter sayısına dahil ediliyor di
yor. O zaman birinci paragrafla ikinci paragraf arasın
da nüans var, büyük bir nüans var. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyonun başka bir görüşü var 

mı efendim?; 
REMZİ BANAZ — Sayın Komisyon 26 ncı mad

dede, eşitlik halinde getirilen çözümü açıklaımadılar?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, 
Komisyonun Kâtip Üyesi bu konuda .açıklama yapa
cak. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ! KÂ
ZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Çekinser oyların oylamada ne türlü değerlendiri
leceği uzun Süre tartışılmış bir konudur. Evvelki ifade
lerde çekinser oyların karar doğrultusunda değerlen
dirileceği kabul edilmiş, biflahara üzerinde uzun mü
nakaşalar cereyan etmiştiır ve burada ıtüzük taslağın
da önerilen biçimde, yani toplantı nisabına dahil ka
rar üzerinde etki yapmayan bir çoğunluk halinde düşü
nülmüştür. Arkadaşımızın verdiği misalde 100 kişi
lik bir mecliste, mevcudu 100 kişi olan bir mecliste, 
10 tane kabul, 5 tane ret, 'gerisi çekinser kalınsa, bu 
işarı oylamada geçerli olmaktadır, uygulama bu yol
dadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Açıklamayı dinlediniz... 
KEMAL DAL — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ıKEMAL DAL — Efendim, «Mevcudun çoğun

luğuyla karar vermek» üfadesi var maddede. Farz 
edelim ki, 100 kişiyle toplanıldı. Mevcut daha son
ra düş'tü 60 kişiye. Yani, toplanma sayisının altına 
düştü. 60 kişinin yarısından ibür 'fazlası 31 kişi, 31 ki
şi İle acaba karar alabilecek miyiz?... Lütfen komis
yon açıklasınlar. 

IBAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız efen
dim Sayın Dal'ın görüşüne? 

İÇTÜZÜK GEÇİDİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, ret ve çekimserlerle 
beraber, toplantı yeter sayısı varsa, 31 kabul, redden 
de çiok ise, elbette karar alınacak o sayı ile. 

BAŞKAN — Madde böylece açıklanmıştır. «Çe
kinser» kelimesinin «Çekimser» olarak düzîditi'Imesİ 
kaydı ile 115 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 
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'Madde- 1'1'6'yı okutuyorum. 
Oizlii Oylama. 
MADDE l'l'ö. — Anayasa veya kanun gereğinde 

açık oylamanın zorunlu bulunduğu haillerde veya iç
tüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu be-
liriötÜği 'konularda yahut açık oylamanın İçtüzük uya
rında istem üzerine yapıldığı hallerde, gizili oylama 
yapılmaz. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında g M oy
lama yapılabilmesi için on üyenin bîr önerge ile, 
gizli oylama yapılmasını İstemesi ve bu istemin Ge
nel Kurulca kabulü lazımdır. Karar görüşmesiz işa
ret oyuyla alınır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz atfmak isleyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 1'17'yj okutuyorum. 
Gizli Oylama Usulü. 
IMADDE 117. — Üyelere, beyaz, yeşil ve kırmızı 

renkte ülç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy ola
rak kullanılacak yuvarlaklar, bunun için gösterilen ku
tuya atılır. 

Diğer İki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 118'i okutuyorum. 
Oylamanın Anlamının BeMrtiitfmesi. 
IMADDE H'8. — Gereken hallerde başkan oyla

madan önce verilecek oyların ne anlama geldiğini kı
saca belirtebilir. 

Her oylamadan önce üyeler zül çalinmak suretiy
le çağrılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde slöz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ermeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 119'u okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçimler 
Seçimlerin Genel Esasları ve Usulü. 
MADDE 119. — Anayasada, 2485 sayılı Kanun

da ve İçtüzükte aksine hüküm bulunmadığı halterde, 
Danışma Meclis] Genel Kurulunda ve Komisyonların
da yapılacak bütün seçimlerde üye tamsayısının salt ço
ğunluğu aranır. İlk oylamada sonuç alınamazsa ikindi 
oylamada en fazla oy alan veya alanlar seçilmiş olur

lar. Oylarda, eşitilk olması halinde eşit oy alanlar ara
sında ad çekilir. 

Genel Kurulda seçimler, kanun ve İçtüzükle be-
'limtümiiş başka bir usul yoksa, alfabe sırasıyla adları 
okunan üyelerin oylarını kürsüdeki kutuya atmaları su
retiyle yapılır. 

(Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tespit edi
lecek üç üyeli bir tasnilf komisyonu tarafın'dan yerine 
getirilir, Bu komisyonun oylama sonuçlarına ait ra
poru, aynı oturumda başkan tarafından Genel Kuru
lla açıklanır. 

Seçimlerde üyeler zil çalma suretiyle çağrılır. 
Yukarıdaki hükümler komisyonlardaki seçimlerde 

kıyas yolu ile uygulanır, 

İBAŞKAN — Madde üzerinde Söz almak isteyen 
sayın üye?... 

TÜLAY ÖNEY — Bir redaksiyon Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, 1119 ncu mad

de sadece genel kurulda ve komisyonlarda nasıl se
çim yapılacağını belirliyor. Komisyonlara nasıl üye 
seçileceğine dair bir esasa İçtüzükte rastlayamadım. 
Nitekim, komisyonları belirleyen 19 ncu maddeyi za
ten İçtüzük Komisyonumuz çeşitli önergelerle birilikte 
genel kurulda geri almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 
o önergelerin birlinde, komisyonlara üyelerin nasıl se
çileceğine dair bir Sistem getirilmesi konmuştur. Eğer, 
böyle bir durum gerçekten varsa, komisyonlara na
sıl üye seçileceğini 19 ncu maddede beMeyeceksek me
selle yok; ama «Seçimler» başlığı altındaki İIİ9 ncu 
madde mecliste yapılacak bütün seçimleri kapsayan 
esasları getiriyorsa, o zaman komisyonlara üye se
çilmesi konusundaki esasların ne olacağını öğrenmek 
istiyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL EVLİYA — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Bir redaksiyon için soz is

tedim, müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — ©iraz yüksek lütfen. 
HALlL EVLİYA — «Yukarıdaki hükümler ko

misyonlardaki seçimlerde de kıyas yolu ile uygulanır» 
olsa daha doğru olur. 

^BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Daha evvel, yemin mera

simi için, anıdiçmede «Soyadı ve adlarının» dendiği 
hailde, burada sadece «Alfabe sırasıyla adları oku
nan»! şeklinde geçmektedir. 'Burada da bir soyadı baş-
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ladgı'cı olacak mı? Soyadı ve adına göre mlidir, sadece 
adına göre mildir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bir açıklaıma yapacak mısınız 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, «'Komisyonlar 
içlin», «Komıisyonlarda» değil, komisyonlar için yapı
lacak seçimlere ilişkin hükümleri geri aldığımız 19 
ncu maddenin sonunda tedvin etmeyi 'düşünüyor idik. 
Ancak, bunun mümkün olmaması ıtakdirinde, çünkü 
19 ncu madde esasen uzun bir madde bütün komis
yonları sayıyor; bu husus boşlukta kalabilir. O tak
dirde, komisyonlara yapılacak seÇim'lerin şimdi oku
duğumuz ve üstünde bir iki aıikadaşımızm mütalaasını 
dMediğimiz 119 ncu maddede yer alması gerekir. Bu 
İtibarla, doğabilecek, herhangi bir mialhzuru önlemek 
amacıyla 119 ncu maddenin de Komisyona 'iadesini 
'istirham ediyoruz. 

TÜUAY ÖNEY — Söz istiyorum efendim. 

BALKAN — Buyurun ef end'kn. 
TÜUAY ÖNEY — Bu takdirde bizim önerge ver

me hakkımız 'doğar mı efendim? 
(BAŞKAN — Bir daha tekrar eder misliniz? 
TÜLAY ÖNEY' — İBu takdirde ibizim önerge ver-

me hakkımız 'doğar mı? Çünkü bu konuda hiç bÜr 
görüş serdedilmemıiştir. İçtüzük Komisyonu muhteme
len kendi fikri doğrultusunda, kemdi fikrine uygun bir 
komisyon seçimine ilişkin bir sistem getirecektir. O 
zaman Genel Kurulda yeniden görüşme açılıp, öner
ge verilmesi söz konusudur. 

(BAŞKAN — 'Sayın Komisyon, buyurun efendini. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARA'R — Gayet tabii efendim. Yend m'üza-
kere oluyor çünkü o zaman, yani burada müzakeresi 
tamamlanmadı ki. ©İz geri allıyoruz. Binaenaleyh, ge-
ıtirdiğimiiz metin üzerinde de arkadaşlarımızın görüşle
rini bildirmek ve önerge vermek halkları'dır. 

BAŞKAN — Şu halde bir hususu açıklığa kavuş
turmakta fayda mülahaza ediyorum. Münhasıran Ko
misyonun maddeyi geri alması halinde söylediğiniz hu
sus bahis konusudur; tekrar müzakere açılması. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Gayet tabii efendim, gayet tabii. 
Yani, görüşülmeden... 

BAŞKAN — Görüşülmeden geri alınan madde
lere münhasır. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bir defa burada kabul edildi, bi

ze redaksiyon Hçin verildi. O maddeler değil elbette 
efendim. 

''BAŞKAN — Evet. Yoksa dikkate alınmak sure
tiyle sevk edilen maddeler hakkında bu görüş bahis 
konusu değildir. Arkadaşlara bir kere duyurmakta fay
da mülahaza ettiğini için, tekrar ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU ÜYESİ 
İSMAİL ARAR — Evet ©fendim. Haklısınız ©fen
dim. 

'BAŞKAN — 119 ncu maddeyi Komisyona (iade 
ötmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddenin iadesi kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ' KISIM 

Tutanaklar 

Tutanak Türleri, Tutulması ve Tutanakta Düzel
me. 

MADDE 120. — Gemi Kurulda tam ve özet ola
rak, iki türlü tutanak 'tutulur. 

Tam tutanak, ses alma makinesinin yardımıyla 
stenograflar ve içtüzüğün gerektirdiği hallerde Divan 
üyeleri tarafından tutulur, 

Bunlar, tutanak dergisinde yayımlanır. 
Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından başla

yarak onbeş gün içinde ilgililer, gereken düzeltmele
rin yapılması için başkanlığa yazı ile başvurabilirler. 

İBu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, gereken 
incelemeyi yapar. Başkanlık Divanı düzeltme istemi-
n'i haklı görürse, bir düzeltme yayımlanır ve ait ol
duğu 'tutanak dergisine ekleriir. 

Bir yasama yılının son birleşiminin tutanak özeti 
DıVan üyeleri tarafından hemen orada yazılarak o 
birle'ş'im'in sonunda okunur. 

'Bu halde düzeltmeler okuma 'sonunda yapılır. 
Son birleşim tutanağında üyeler tarafımdan yapıla

cak düzeltmeler ilk çıkacak Resmi Gazetede yayımla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz aifmak (isteyen 
sayın üye?... Buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın 'Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

IBen, bu maddenin 4 ncü fıkrası üzerinde durmak 
istiyorum. 

«Bu başıvurma üzerine, Başkanlık Divanı, gere
ken incelem'eyi yapar. Başkanlık Divanı düzeltme is-
tem'ini haklı görürse, bir düzeltme yayımlanır ve ait 
olduğu tutanak dergisine ekledir.» Bu Millet Meclisi 
İçtüzüğünden alınmış bir madde. 
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Efendim, bu «Dağıtılmasından başlayarak 15 gün 
içinde...» diyor zaten yukarıda da. ©iz, Milat Mecli
sinde bunun tatbikatını yapamadık. Şöyle ki, ait ol
duğu tutanak dergisine konma arnikanı olmuyor. Tu
tanaklar yayınlanmış oluyor. Geçtikten 'sonra o tuta-
nağa onu eklemek çok zor oluyor. 

Ben bunun için şöyle bir öneride bulunuyorum, Sa
yın Komisyon iltifat buyurursa; Başkanlık Divanımdan 
düzeltime kabul edildikten sonra oraya, «... düzelme 
ilk yayınlanacak tutanak dergisinde», şeklinde olursa 
pratikte kolaylık sağlar ve o eskiden basılmış zapta onu 
eklemenin mümkün olmayacağını 'da burada arz etmiş 
oluyorum, 

Saygılarımla. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun bir düşüncesi?.. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Uygundur efendim, uygundur. O 
takdirde 5 nci fıkra, «... bir düzeltme yayımlanır ve 
ilk tutanak dergisine eklenir», değil .mi efendim?... Sa
yın Âyanoğlu'nun teklifi de böyleydi. 

NURETTİN ÂYANOGLU — «Düzeltme ilk ya
yımlanacak tutanak dergisine.» 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Aynı şfey efendim o; «bir düzelt
me yayımlanır ve ilk tutanak dergisine eklenir.» Bütün 
cümleyi değiştirmek yerine 'dana pratik bir usul efen
dim. 

BAŞKAN — Dördüncü fıkra olarak mı mütalaa 
ettiniz?... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — 5 nci fıkranın son cümlesi, son 
İbaresi daha doğrusu, «... bir düzeltme yayımlanır ve 
ilk tutanak dergisine eklenir.»» 

İBRAHİM BARANGİL — «İlk çıkacak tutanak 
dergisine eklenir.» 

'BAŞKAN — Maddeyi, 5 nci fıkrasının son cüm
lesini, «'Bir düzeltme yayımlanır ve ilk tutanak dergi
sine eklenir» şeklinde değiştirmek kaydıyla kafi şekil
de oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Maıdde kabul edilmiştir. 

«8 nci Kısım. 
Danışma Meclisinin İç Tizmetleri. 
'Birinci Bölüm. 
İdari İşler.»; Madde 12i. 
Buyurunuz, okuyunuz. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, bu maddeyi biz 

geri istiyoruz efendim. Bunun üstünde bir hayli çalış
ma yapıldı ve İçtüzüğün basılıp dağıtılmasından sonra 
da Komisyonumuz bu maddenin değişmesi kanısına 
vardı. İsterseniz bunun görüşülmesini de 'erteleyelim; 
çünkü zaten bu kanundan doğan bazı zorunluluklar 
var. O şekilde getirirsek belki sayın Üyelerin de bey
imde yere vakitlerini 'almamış oluruz konuşmak için. 

BAŞKAN —Bu konuda 2 önerge var. O İki öner
geyi de dahil olmak üzere maddenin Komisyona iade 
edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde Komisyona iade edil
miştir. 

'122 nci maddeyi okutuyorum. 
İç Hizmetlere İlişkin Düzenlemeler. 

MADDE 12'2. — Danışma Meclisinin iç hizmetle
ri, kanunlara ve bu İçtüzüğe uygun olarak yürütülür. 

Anayasaya, kanuna ve Iç'tüzüğe uygun olmak şartı 
ile 'Başkanlık Divanı, Danışma Meclisinin iç hizmetle
rine ait olmak üzere düzenleyici kararlar alabilir. 

Kurucu Meclise ait ortak hizmetler Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği ile ortaklaşa yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

123 ncü maddeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisinin Heyetle Temsili. 

MADDE 123. — Danışma Meclisinin temsil edil
mesi gereken yurt içindeki törenlerde, Başkan veya 
'Başkanlık Duyanı üyeleri Danışma Meclisi adına ha
zır bulunur, 

Böyle bir törene Danışma Meclisi adına bir heyet 
gönderilmesi gerektiği takdirde, bu heyete Danışma 
Meclisi üyelerinden kaç kilsinin katılacağı, başka ta
rafından tespit edilir. Bu heyete, başkan veya göstere
ceği başkartvekili başkanlık eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «iöz almak isteyen ... 
Buyurun Sayın Özalp. 

TEOMAN ÖZALP — Eferidim, çok kısa. Bu
radan açıklayabilir miyim?... 

(BAŞKAN — Sayın Özalp, müsaade ederseniz bu
raya teşrif edin; çünkü kabul ettiğiniz maddeler için
de yalnız soruya münhasır yerinden soru sormak hak
kı vardır. Bundan sonra İçtüzük gereğince hareket et-
rnıek isabetli olacaktır. 

Buyurun efendim. 
Pardon, Sayın Özalp'ten sonra siz de buraya teş

rif edeceksiniz Sayın İğneciler. 
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TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

ıBu maddede şöyle bir deyim geçiyor : «Böyle bir 
törene Danışma Meclîsi adına bir heyet gönderilmesi 
gerektiği takdirde bu heyete Danuşma Meclisi üyele
rinden kaç kişinin katılacağı Başkan tarafından tespit 
edilir. Bu heyete Başkan veya göstereceği Başkanveküi 
başkanlık eder.» 

Şimdi, Danışma 'Meclisinden kaç kişinin katıla
cağını Başkan tespit ediyor; ama bu kaç kişinin kim
ler olacağını kim tespit ediyor?... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎSMIAÎL ARAR —'Başkan tespit «diyor. 

TEOMAN ÖZALP — Başkan tespit ediyor. On
ların da kim olacağını da mı Başkan tespit ediyor?... 

ı İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Evet. 

TEOMAN ÖZALP — Ve Genel Kurul bundan bil
gi sahibi oluyor mu, olmuyor mu?... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Bilgi veriliyor; bilgi sunuluyor 
efendim.* 

TEOMAN ÖZALP — Sadece bilgi veriyor. Peki, 
teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim- Sayın Özalp. 
>Sayı'n İğneciler, soru ise yerinizden sorabilirsiniz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Dışta temsilcilik ve tem

sil hakkı nasıl (kullanılacak?... Böyle bir şeyi Komis
yon düşünüyor mu?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon ... 
(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, dışta ancak davet vaki 
olabilir. O davet, tabii daveti yapan ülke parlamento 
yetkili kurulunun veya başkanının kimi çağıracağına, 
ne maksatla çağıracağına bağlı. Ancak, bu dış ilişki
ler, Danışma Meclisinin dış ilişkileri zannediyorum, 
önümüzdeki günlerde Danışma Meclisinin ayrı bir ça
lışmasını ve bazı düzenlemeler yapmasını gerektirecek 
bir durumdadır. Şu anda, İçtüzüğe (konulacak bir hu
sus yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Konu aydınlanmıştır. Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

U 24 ncü maddeyi okutuyorum. 

T.'B.M.M. Kitaplığından Faydalanma. 
MADDE 124. — Türkiye Büyük Mllet Meclisi 

Kitaplığından faydalanma şartları, Danışma Meclisi 
Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İsteyen?.. 
Buyurun efendim. 

•NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu kitaplık, Millet Meclisi Kitaplığından fayda
lanma şartlarına ait bu maddenin buradan çıkarılması 
gerektiği kanaatindeyim. Sebebi şu: 

(Halen yürürlükte bulunan 1934 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kitaplılk Kanunu vardır. Bu ki
taplık Kanununda, (kitaplıktan yararlanma şartları 
yer almıştır. Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ile eski üyelerinin Ve bunların dışındaki 
kişilerin yararlanma şartları 4'ncü maddede belirti
len hizmetllerin sınır ve kapsamı, Kitaplık Karma 
Komisyonunca hazırlanacak ve Millet MecM Başka
nınca onaylanacak Yönetmelikle tespit edilir.» diye 
bir madde var. 

(Bir de; l'nci madde olarak; («Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kitaplığı üyelere, yerli ve yabancı yayın
ları, en geniş çerçevede hizmet olanağı sağlayan ve 
görevleri nedeni ile Meclislerde duyulacak her türlü 
bilgi edinme ihtiyacını karşılayan bir kuruluştur.» 

Burada Danışma Meclisi Başkanınca bir yönet
melik hazırlanması ve bu kitaplığa bu 'şekilde bu Ka
nun varken, yemi bir yönetmelikle, Danışma Mecli
sin de bir yönetmelik hazırlanmasının bence imkânı 
olmadığı kanaatindeyim; çünkü bu kitaplık, bu Ka
nuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık 
Karma Komisyonu tarafından yürütülüyor. Halen 
bu Komisyon şu anda yoktur; ama bütün yürütmesi, 
satın alması, her şeyi bu Komisyon tarafından yürü
tülmektedir. 

Halihazırda, şimdi bu kitaplıktan Milli GüvenMc 
Konseyi, Millet Meclisi, Danışma Meclisi yararlan
maktadır. Bizim çıkartacağımız bir yönetmelik diğer 
kuruluşları da bağlayacaktır. Esasen Kanun bu sekili
de kesin olduğuna ve yürürlükte olduğuna göre, bu 
maddenin buradan çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekür ediyorum. 
(Başka bir görüş?.. Yok. 
Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, Türkiye Büyük MOllet 
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Meclisi kitaplığı hakkında özel bir Kanun olduğunu 
biliyoruz; ancak bu kütüphanemin işlerini yürütecek 
olan Karma Komisyon yok. Çünkü, bugün nıe Millet 
Meclisti var, ne Cumhuriyet Senatosu var; o, bir 
Karma Komisyon idi-, Binaenaleyh, böyle bir düzen
lemeyi yapmak Danışma Meclisinin Başkanlığına 
düşüyor bugün. 

Ayrıca, Sayın lÂyanoğlu'mun işaret ettiğj bir baş
ka husus var ki, bizi bu maddeyi koymaya şevkettir. 
O da, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplı
ğından, Kurucu Meclisin öbür kanadını teşkil eden 
Mili Güvenlik Konseyinin ve onun sekreteryasını. 
teşkil eden Miti Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liği itle onun emrindeki bütün ihltisas komisyonlarının 
uzmanlarının da yararlanmakta olması, ortaya b"r 
'teshin, bir kurulumun müşterek kullanımı usulünü, 
yani durumunu getirmiştir. 

Binaenaleyh, böyle bir düzenlemeye iihıtiyaç var
dır kanısı ile, düşünerek bu hükmü getirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Açıklamaya dinledik Maddeyi oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
ediîmiştir, 

'Madde: 12'5'i okutuyorum. 

İlKtNCt BÖLÜM 

Kolluk İşleri 

Kolluk Tedbirleri. 
MADDE 125. — Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclsıi binasında Danışma Meclisine ayrılan yerle
rin iç ve duş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak
la yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
Sayın Üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş 
tir. 

Madde 126'y« okutuyorum. 
Silah Taşıma Yasağı. 

MADDE 126. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında Danışma Meclisline ayrılan yerlere silahla 
girmek yasaktır. Güvenlik , kuvvetleri mensupları 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkanlıkça 
derhal dışarı çıkartılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 127'yi okutuyorum. 

Çalışma Salonlarına Girme Yasağı ve Ziyaretçiler, 
MADDE 127. — Genel Kurul salonu ile Komis

yon odalarına Kurucu Meclis Üyelerinden, Mec
lis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için 
gönderdiği memurlardan ve çağrılan uzmanlarla Mil
li Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde ve Ko
misyonlarında görevli personelden başka kimselerin 
girmesi yasaktır. 

Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır. 
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yöneitmelikle dü-

zenlenir-

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
Sayın Üye?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 128'i okutuyorum. 
Basım. 
MADDE 128. — Türk ve yabancı basın ve 

yayım mensuplarımın Danışma Meclisinin Genel Ku
rul çalışmalarını izlemelerine ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasının belli bölümlerinden yarar
lanmalarına ilişkin esas ve hükümler Danışma Mec
lisi Başkanlık Divanunca hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

İBAŞKAN — Sayın Yücel, buyurunuz. 

MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

İçtüzük tekliflinde yer alanı 1'28'nci madde basın 
mensuplarının Danışma Meclisindeki çalışmalarını 
düzenlemek üzere Başkanlık Divanınca bir yönetme
lik hazırlanmasını öngörmektedir. Benim bu konu
daki maruzatım şu olacaktır. 

Kurucu Meclisin Teşkiline dair 2485 sayılı Ka
nunun 12'nci maddesinde; «'Danışma Meclisi üyele
ri Türk Milleti adına görev yapar» hükmü bulun
maktadır. 

Büyük Atatürk'ün; «Basın, milletin müşterek se
sidir.» sözü dikkate alınırsa, Meclisimizin, ki aksini 
düşünmek mümkün değil, elbette ki bu sese kulak 
vermesi ve vereceği tabiidir. 

Pek muhterem arkadaşlarımız; 
Zaman zaman basınımızda, haberler yönünden 

bazı yakınmalar ileri sürülmektedir. Her mesleğin, 
takdir buyurursanız ki, kendine göre özellikleri var
dır. Basın mesleğimin özelliğine gelince, basın mensu
bunun işim en fosa zamanda ve en iyi şekilde yap
mak zorunluluğu vardır; çünkü kamu kendisinden 
haber beklemektedir ve bu onun en başta gelen gö
revidir. Bu görevi titizlikle yerine getirmek ister. Bir 
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gazeteci için değil saatlerin, sırasında dakikanın bile 
önemi aşikârdır. 

Bu itibarla kaynakların, gazetecilere zamanında 
ve doğru hafber vermeleri, ondan haberleri kıskan
maması gerekir. Aksi halde, fısıltı gazetesi ortaya 
çıkar, yanlış yayınlar yapılır ve bunun sakıncaları 
da çok büyük olur ve her zaman bunun kabahatini 
de gazetecide aramak haksızlık olur kanaatime göre. 

Esasen Devletten' halka ve halktan devlete giden 
bir köprü olan basının üzerinde, benim muhterem 
Meclisimiz önünde çok fazla söz söylememe gerek 
yoktur; çünkü sayım üyelerin en az benlim kadar bu 
konuda hassas olduklarına, basının önemini müdrik 
bulunduklarına yürekten inanıyorum. 

'Ancak, 'benim Başkanlık Divanından istirhamım 
şu olacaktır. Basın mensubu arkadaşlarımüzın Mec
lis içindeki çalışmalarını kolaylaştıracak olan yönet
meliğin süratle çıkarılması dile&indeyiz. Meclisi
mizin açılışından bu yana arkadaşlarımız sıkıntı için
dedirler. 'Bu sıkıntının süratle gideriümesini ve geti
rilecek esasların geçen dönemlerde uygulananlardan 
daha az olmamasını arz ve rica ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Söz almak isteyen?.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, söz is

ti yorum y 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Geç saatlerde 'basınla ilgili olarak konuşmak mec

buriyetinde olduğumu hissettiğim ve huzurunuzu iş
gal ettiğim için hu hislerimi 'bağışlayacağınızı ve beni 
sabırla dinleyeceğiniizd umut ederek sözlerime başlıyo
rum. 

ıSayın meslektaşım basınla ilgili olarak gündeme 
gelen konu üzerindeki hassasiyeti ve yapılması lâzım 
gelen düzenlemelerin kısaca neler olması lâzım gel
diğini ve meslektaşlarımızın Danışma Meclisinin ça
lışmaya başladığı günden bu yana çektiği sıkıntıları 
kısaca özetledi; 

Basının halberailma imkânları, basının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında kamuya aktarabi
leceği bilgileri elde edebilmesi imkânlarının sadece 
basır, locasından ve Danışma Meclisinin Genel Ku
rul çalışmalarından edindiği bilgiyle yetinip, Ibunu 
aktarması parlamento teamülümüzün de dışında yeni 
bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır. 

Getirilen madde basının Mieclis içindeki halberal-
ma, rahat çalışma, haberlerini aktarma; şimdiki için

de bulundukları sıkıntılı çalışma ortamının izalesi 
hususunun bir yönetmelikle düzenleneceği ifade edil
mektedir. Bunun, bu maddenin daha geniş ve o yö
netmeliğe esas teşkil edebilecek birtaKim hususları da 
taşıması lâzım geldiğine inanıyorum. Ancak, tüzüğe 
dayanılarak yapılacak olan yönetmeliğin bu ihtiyacı 
karşılayabileceği inancını taşıdığım için de rahatım. 

Basının fonksiyonunu, hele günümüzde ve Sayın 
Devlet Başkanımızın Meclis1! ilk açış konuşmalarında 
sarahaten belirttikleri üzer© burada yalnız basının ha
ber alma ve aldığı halberleri kamuoyuna iletme göre
vinin ötesinde basınla olan ilişkilerin ve düzenleme
lerin halkla ilişkilerin temel prensiplerine de uygun 
biçimde ve bu maddenin öngördüğü yönetmelikte 
mutlaka yer alması hususu gerekmektedir. 

Danışma Meclisinin komisyon çalışmalarının ka
palı tutulmuş olması noktasında basınımızın kamu
oyu oluşturmada, bilgi aktarmadaki fonskiyonunun 
kısmen bir noktada kesilmiş olduğu inancını taşıdığım 
için sayın basın mensuplarına bu ça'tı altında tüzüğün 
bu öngördüğü yönetmelikte; en azından o daraltılmış 
olan imkânların bu yönetmelikle genişletilmesi nokta
sında bir düşünce ifade etmek istiyorum. Bunun da 
Türk basınından ve dünya ile ilişkilerimizi sağlayan ya
bancı basından esirgenmeyeceğine inanıyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
128 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. iKabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 129'u okutuyorum. 
Dinleyiciler : 

MADDE 129. — Dinleyiciler, birleşimin davamı 
süresince (kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde 
oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde 
söz, alkış veyahut herhangi bir hareketle kendi düşün
celerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini koru
makla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıka
rılırlar. 

Bu yasağa uymayanlar tespit edilemezse hareketin 
vukubulduğu kısımda bulunanlar dışarı çıkartılır. 
Bundan sonra da bu gibi hareketler devam ederse, 
dinleyici salonunda bulunanların hepsi dışarı çıkartı
lır. 

BAŞKAN — 129 ncu madde üzerinde söz almak 
•isteyen sayın üye? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — mz almak istiyo
rum efendim. 
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BAŞKAN — 'Buyurunuz efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Dinleyiciler bu

raya nasıl gelip dinleyeceklerdir? Üyeler tarafından 
bir giriş kartı mı verilecek, eskisi gibi, yoksa her 
gelen «Dinlemek istiyorum» derse girebilecek mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Komisyonun düşüncesini rica ediyorum. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ
ZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, soruyu şöyle 
yanıtlamak mümkündür : Şu anda Güvenlik Konse
yinin Genel Sekreterliği bahçe ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kampusunun emniyetiyle görevli ve dü
zenlemektedir. 

Ayrıca, Danışma Meclisimize ziyaretçilerin nasıl 
gelip, nasıl ağırlanacağı hususu bir yönetmelikle dü
zenlenecektir, 'bu yönetmelikte esaslar gösterilecek
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Bu, «Çıkartılır» hükmü kim 

tarafından icra edilecektir? Kim tarafından emredile
cektir? Başkan mı bu emri verecek? Yoksa yönetici 
üyeler mi verecek? Komisyon bu konuda ne düşü
nür? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ
ZIM ÖZTÜRK - r Arz edeyim : 

Danışma Meclisine ayrılan alanlarda, komisyon
larda ve Genel Kurullarda tüm kolluk hizmetleri Da
nışma Meclisi Balkanına ve onun icra vasıtası olan 
idare Âmirlerine aittir arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Bu açıklama dolayısıyla an

ladık, buraya konmayacak mı? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ

ZIM ÖZTÜRK — Kolluk hizmetlerinin düzenlenme
sinde ayrıca tadat edilmiştir. Burada ifade edilmesine 
gerek yoktur. 

BAŞKAN — Yani, İdare Amirlerinin vazifesi cüm
lesinden olduğu ilgili maddede yazılıdır. 

129 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

Madde 130'u okutuyorum : 
Danışma Meclisine Ayrılan Yerlerde Suç İşlenme

si. 
MADDE 130. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

binası içinde Danışma Meclisine ayrılan yerlerde, Ku
rucu Meclis ve Bakanlar Kurulu Üyelerinden başka 

bir kimse suç işler ve bu suç savcılığın kendiliğinden 
kovuşturma açamayacağı fiillerden olursa, görevliler 
sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğinden kovuşturma aça
cağı fiillerden ise, sanık hemen savcılığa teslim edi
lir. 

Danışma Meclisi Üyelerinin suç işlemeleri halinde 
2485 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye? 

ORHAN BAYSAL — Sayın Balkanım; bir şey 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim.. 
ORHAN BAYSAL — 130 ncu maddenin son fık

rasında maddi hata mevcuttur. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım Tutanaktaki 

arkadaşlar sesleri kaydedemiyorlar... 
BAŞKAN — Sayın Genç, biraz evvel ifade et

tim efendim. Sayın üyeler, sorularının dışındaki ko
nuşmalar için lütfen kürsüye teşrif etsinler. 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Söz konusu maddenin son fıkrasında bir maddi 
hata mevcuttur. 2485 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 
yerine 13 ncü maddesi olması gerekir. Sayın Komis
yon üyelerinin bilgilerine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
(Buyurunuz Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Aynı konudaydı efendim. 
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge de Şayia 

Feyzioğlu ve Sayın Fırat da 130 ncu maddenin son 
fıkrasındaki 19 rakamının... 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 
NECİP BİLGE — Efendim matbaa hatası olarak yan
lış çıkmıştır, katılıyoruz. 13 olacaktır. 

BAŞKAN — 13?.. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMÎSYONUU BAŞKANI 

NECİP BİLGE — Evet efendim, 
BAŞKAN — 19 ncu madde olarak son fıkrada 

gösterilen rakamı 13 olarak düzeltilmek kaydı ile 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler?.. Ka
bul etmeyenler?.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 131'i okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ ©ÖLÜM 

Üyelikle İlgili Belgeler ve İşaretler 
Özgeçmiş; Belgesi, 
MADDE 131. — Üyeler Meclise katıldıkları ilk 

günlerde Başkanlığa birer özgeçmiş belgesi verârlef, 
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Bu belgede üyelerin : 
1. Adı ve soyadı, 
2. Baba ve ana adı, 
3. Doğum tarihi ve yeri, 
4. Oturduğu yer, 
5. Öğrenim derecesi, bildiği yabancı .diller, varsa 

ihtisası, bilimsel rütbe, madalya ve nişanları ile eser
leri, 

6. Mesleği, 
7. Evli olup olmadığı, eşinin adı, varsa çocukla

rının sayısı ve adları, 
île gerekli diğer hususlar yazılır. 
Sonradan olacak değişiklikler üyeler tarafından ya

zı (ile Başkanlığa bildirilir. 
Üyeler, ayrıca, kanunlar gereğince doldurmaları 

gereken diğer belgeleri ve mal bildirimini Başkanlığa 
verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde kabul edil
miştir, 

Madde 132'yıi okutuyorum. 
Tanıtıcı Belgeler. 
MADDE 132. — Üyelere bir kimlik kartı, rozet 

ve bindikleri aracı tanıtıcı plaka veya işaret verilir. 
Üyelerle ilgili belge ve işaretlerin nitelikleri ile ne

relerde kullanılacakları, Başkanlık Divanınca yapıla
cak bir yönetmelikle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler?.. Kabul etmeyenler?... Madde kabul edil
miştir, 

Madde 133'ü okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali işler 

(Danışma Meclisi Bütçesinin Hazırlanması. 

MADDE 133. — Danışma Meclisi bütçe tasa
rısı, İdareci Üyeler tarafından hazırlanıp Başkanlığa 
sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca incelene
rek son şeklini alır. 

Yasama Organı bütçesinin sadece Danışma Meclisi 
(hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harcama
larla ilgili verile emirleri, Danışma Meclisi Başkanı ta
rafından imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine İdareci Üye
ler tarafından imzalanacağını, Başkan takdir eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bilindiği üze
re... 

KAMER GENÇ — Usul hakkında. Tutanakta
ki arkadaşlar sesleri kaydedemiyorlar; kürsüden ko
nuşsunlar. 

BAŞKAN — Lütfen anlamıyoruz; kürsüye teşri
finizi. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Bilindiği üzere Devletimizin bütçesi hükümetin ha
zırladığı taslak şeklinde Meclis Başkanlığına sunulur; 
yani 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 
hükmü de budur, Anayasa hükmü de budur. Ancak 
Meclisin kendi bütçesini kendisinin yapması ve ken
disinin uygulaması prensibi de zaten Bütçe Kanun
larının yürürlük maddeleri halinde gösterilmiştir. Şim
di bu kabul edilirse, baştan itibaren Danışma Meclisi
nin Bütçe tasarısının hazırlandığını kabul ediyor; 
ama madde nereye, bütçeye ne zaman girer, kime 
verilir, ne zaman tasdik edilir?.. Onun hakkında bir 
hüküm yok. Onun iiçin «Başkanlık Divanınca ince
lenerek son şeklini alır» ile bitmiş değildir herhalde?.. 
Ya Bütçe Komisyonuna gidecek, genel bütçeye gire
cek bu rakamlar yahutta burada bütçe müzakere edi
lirken resen bütçeye ithal edilecek; binaenaleyh, Mec
lisin Bütçesinin nereye konacağı hakkında bir açık
lık yok. Bu itibarla «Hazırlanır» deniyor, son şekli
ni aldıktan sonra «Genel IBütçeye dahil edilir yahut 
Bütçe Komisyonuna verilir» demek gerekir ki, orada 
diğer bütçeler ile birlikte aynı prosedürle buraya gel
sin ve tasdikten geçsin. Yoksa değişiklik filan söz ko
nusu gayet tabii değildir. Bunu arz etmek istiyorum. 
Komisyon herhalde iştirak eder ve bu nereye gide
ceğini de açıklaması gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ KÂ

ZIM ÖZTÜRK — Başkanlık Divanınca son şekli 
verilen bütçenin ne olacağı hususunda değerli hoca
mızın uyarısı ilk nazarda gerekli bir husus gibi gö
züküyorsa da yıllar yılı yapılan tatbikatta, Başkanlık 
Divanınca son şekli verilen bütçe ki, takvimi belli
dir. Bütçe Karma Komisyonuna gidiyordu, şimdi ta
bii dolayısıyla Danışma Meclisi Bütçe Komisyonu
na gidecek ve Genel Bütçe ile birleşerek orada Yasa
ma Organı Bütçesi adı altında müzakere olunacaktır; 
arz ederim. 

AKİF ERGİNAY — O halde buraya sokmak la
zım; bu hükmü koyalım. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Erginay 
bir cümle ilavesinin uygun olacağını ifade ederler ta-
kabbül ediyorsanız?.. 

İÇTÜZÜK GEÇICI KOMISYONU KÂTIB! KÂ-
ZIM ÖZTÜRK — Efendim şifahen bir cümle biçi
minde değil, hangi cümlenin ilave edileceğini lütfe
derlerse ona göre redaksiyonunu yaparız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Birinci cümlenin «Bütçe ta

sarısı Başkanlık Divanınca incelenerek son şeklini 
alır ve Bütçe Plan Komisyonuna sevkedilir yahut 
gönderilir.» şeklinde ilave etmek kâfidir efendim. 

'BAŞKAN — «Bütçe Plan Komisyonuna gönde
rilir» ilavesi, takabbül ediyor mu efendim?.. 

Sayın Doğu buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, konu
yu tetkik için müsaade ederseniz konuyu Komisyo
na İade edelim; Maliye Bakanlığına gönderilecek şek
linde bir fikir kallmış aklımda. Bilgilerimizi tazeleye
lim, lütfederseniz?.. 

BAŞKAN —Buyurun efendim, 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 

NECtP 'BİLGE — Maddenin Komisyona iadesini ri
ca ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
133 ncü maddenin Komisyona iade edilmesini oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler?.. Kabul etme
yenler?.. Madde Komisyona iade edilmiştir. 

Madde 134'ü okutuyorum. 
Harcamaların Denetimi. 
MADDE 134. — Meclis Hesaplarını inceleme ve 

Sayıştay Komisyonu, Genel Kurulca kabul edilen 
Danışma Meclisi bütçesinin tatbikatına nezaret eder. 

Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan az 
olamaz, 

Komisyon, sözikonusu incelemelerinin sonucunu bir 
raporla Genel Kurulun bilgisine sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Buyurun efendim. 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Her ne 'kadar görüşmekte olduğumuz içtüzüğün 
19 ncu maddesi kesin şeklini almamıştır ve Komisyo
na iade edilmiştir. Dolayısıyla komisyonlar belli de
ğildir; fakat 'buna rağmen 134 ncü madde ve bunu 
izleyen maddelerde öngörülen komisyonların isimle
rinin hep farklı farklı ifade edildiği gözüme çarptı. 
Örneğin Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu adı verilen bir Komisyonun, 19 
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ncu maddede, burada Meclis Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu olarak metne geçmiş. Daha son
raki maddelerde zaman zaman Hesapları inceleme 
Komisyonu şeklinde ve acizane görüşüm, herhangi 
bir Komisyonun ismi şu veya bu olabilir; fakat ismi 
ne ise İçtüzük metni içerisinde, muhtelif maddeler 
içerisinde kendi adı ile ve tam adı ile belirtilmesinde 
ben şahsen yarar görürüm. Bunu Sayın Komisyon 
üyelerinin bilgi ve takdirlerine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 

NECtP BİLGE — Burada Meclis olarak gösterilen şey 
Danışma Meclisidir, o şekilde düzeltilmesini katml 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını yerine... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 

NECİP BİLGE — Danışma Meclisi Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonu. 

BAŞKAN — «Danışma Meclisi Hesaplarını» ola
rak takabbül ediyorsunuz?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI 
NEClP BlLGE — Evet. 

BAŞKAN — «Meclis Hesaplan» deyimini, «Danış
ma Meclisi Hesaplarını» şeklinde değiştirmek suretiyle 
maddenin kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde kati şekilde ka
bul edilmiştir. 

Madde 135'i okutuyorum. / 
Harcamaların Vize Edilmesi. 
MADDE 135. — Verile emirleri, Meclis Hesap

larını inceleme ve Sayıştay Komisyonu denetçi üyesi 
tarafından harcamanın yapılmasından önce vize edi
lir. 

Denetçinin özürlü olması halinde, bu görevi Ko
misyonun sözcüsü yapar. 

Komisyonun denetçi üyesi veya onun izinli veya 
özürlü olması halinde sözcüsü, tatil ve ara verme sıra
sında AnkaraMa bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isteyen 
var mı efendim?.. 

KAMER GENÇ — Efendim, «Denetçi» kim bu
rada?.. «Denetçi» kim olacak o 'belirtilmemiş madde
de?.. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edelim. 
İÇTÜZÜK GEÇICI KOMISYONU KÂTIBI KÂ-

ZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
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Danışma Meclisi «Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu üyeleri arasından bir tanesi denetçi 
seçilir. Bu tatbikatta böyle gelmektedir, ayrıca ifa
desine Komisyonca gerek görülmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
135 nci maddedeki «Meclis Hesaplarını...» ile baş

layan cümleyi «Danışma Meclisi Hesaplarını...» şek
linde düzeltilmek kaydıyla oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

Madde 136'yı okutuyorum. 
Eşya ve demirbaşların denetlenmesi. 
MADDE 136. — Danışma Meclisi eşya ve de

mirbaş defterleri, Danışma Meclisi İdareci Üyeleri 
tarafından tutulur ve Hesapları İnceleme Komisyo
nuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları kurul ha: 

Ünde denetler ve sözkonusu defterleri inceleyerek, ra
porunu Genel Kurulun bilgisine sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
136 ncı madde, Danışma Meclisi eşya ve demir

baş defterlerinin Danışma Meclisi İdareci Üyeleri ta
rafından tutulmasını hükme bağlıyor. Bu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünden aynen alınmış bir madde. Bu de
mirbaş eşyaları sayan, tutan Levazım Müdürlüğü, Ay
niyat Saymanlığı vardır Mecliste. Bu kuruluşlar bun
ları yapmaktadır., idareci üyeler tarafından bunun ya
pılması imkân dahilinde olmadığı kanaatındayım. 

Kaldı ki, 121 nci madde Komisyonca geri alın
mıştır. 121 nci maddede idareci Üyelere bağlı Leva
zım Müdürlüğü vardır ve bu Müdürlük olması do
layısıyla tahmin ediyorum bu madde de buraya gir
miş olabilir. Bu madde yeniden düzenleneceği için, 
121 nci madde, bunun da nasıl geleceğini bilmediği
mizden (Önergelerimiz de var bu madde hakkında) 
bu maddenin Komisyonca geri alınmasını saygılarımla 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âyanoğlu. 
Başka bir görüş var mı?.. Buyurun Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Sayın Âyanoğlu'nun belirttiği gibi, 121 nci madde

de görüşlerimiz var idi. Sayın Komisyon bunu geri 
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aldığına göre, sanıyorum ki, mutlaka bu İdareci Üye
lerin sorumluluğunu veya görevini tespit eden 136 
ncı maddenin de aynı açıdan yeniden ele alınması ge
rekiyor. 

Eğer Komisyon bu fikirdeyse herhangi bir beyan
da veya açıklamada bulunmaksızın bu maddenin lüt
fen Komisyonca geri alınmasını öneriyoruz. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, biz esasen 136 ncı mad
deyi, Komisyona iadesini istiyoruz. Arkadaşlarımızın 
işaret ettiği gibi, muhtemelen (Kesin söyleyemeyece
ğim; çünkü Komisyonun henüz tebellür etmiş bir gö
rüşü yok) değişmiş olarak gelebilir tekrar huzurunu
za. Bu itibarla iadesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — 136 ncı maddenin Komisyona iade
si isteniyor. Komisyona iade edilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
denin iadesi kabul edilmiştir. 

Madde 137'yi okutuyorum. 
Kesin hesap., 

MADDE 137. — Hesapları İnceleme Komisyo
nu, her mali yılın sonunda, Danışma Meclisine ait 
geçen yıl bütçesinin kesinhesabını bir raporla birlikte 
Genel Kurulun bilgisine sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Buyurun Sayın Baysal. 

ORHAN BAYSAL — Benzer teklif, «Hesapları 
inceleme (Komisyonu» yerine bir önceki önerge 'dik
kate alınırsa, Komisyon üyelerinin dikkatine suna
rım, 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Elvet bende onu 
ifade edecektim., 

,'BÂŞKIAN — Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu. 

;Sayın Feyzifoğlu ve 'Sayın Ayhan Fırat'ın yine 
bir önergesi var. 

AYHAN FJİR/AT — Efendim bir süre konulma
sını: talep etmiştik. «13 ay içerisinde Genel Kurulun 
bilgisine sunulur.»' 

IBAŞKÂN — Buyurun efendim. 
iAKJÎlF1 BRİÖİNİAİY — Süre konulması gerekir; 

ancak 3 ay olmaması gerekir; çünkü Devlet dairele
rinin zaten bütçeleri 1 sene sonra gelir Meclise, ke
sin hesapları. Bu itibarla '6 aylık bir zaman vermek 
şarttır sanıyorum. 3 ay 'içinde kesin hesap gelmesi 
mümkün olamaz. 

— 284 — 



Danışma Meclisi B : 8 18 . 11 . 1981 O : 5 

^BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Fırat, bunu '6 ay olarak değiştiriyorsanız o 
şekilde okutalım., 

•AYHAN FIRAT — Hay hay, 

BAŞKAN — »Komisyonun genel olarak görüşünü 
rica edelim, bilâhara önergeyi oylarınıza sunacağım. 

İÇTÜZÜK GFJÇtltot KİOİMİIİSYİONU SÖZCÜSÜ 
•İSMAİL ARAR — Böyle bir 'süreye lüzum olmadı
ğı kanısındayız; çünkü zaten 3 ayda bir rapor tan
zim ediliyor, Genel Kurula veriliyor., 

Ayrıca, diğer maddelerde yaptığımız (şekilde, bu
rada da Hesapları İnceleme Komisyonunu, Danış
ma Meclisi Hesapları înceleme Komisyonu yapmak 
'bilmiyorum ne kadar doğru olur; çünkü «Hesapları 
înceleme Komisyonu, her mali yılın sonunda, Danış
ma Meclisine ait geçen yıl 'bütçesinin kesin hesabını 
bir raporla..» denildiğine ıgöre, zaten Danışma Mec
lisi Hesapları İnceleme Komisyonu olduğu burada 
gayet sarih surette belli. Sonuç; maddenin olduğu gi
bi oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın 'Fırat, önergenizde ısrar edi
yor musunuz?.. 

AYHAN FURAT — lEivet efendim, 

(BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Içtüzülk Teklifinde aşağıdaki 

değişikliğin yapılmasını öneririz, 
Saygılarımızla. 

•Madde 137. — Genel Kurulun bilgisine (3 ay 
içirtde) sunar. 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

Necdet Gebolbğlu 
Orhan Civelek 
Halil Evliya 

A. Güngör Çakmakçı 
Yavuz Aîtop 

Azmi Eryılmaz 
Cemil Çakmaklı 

Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

(BAŞKAN — Önergenin 3 ay yerine 6 ay olarak 
değiştirilmesini kabul etmişlerdi. Dikkate alınması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. (Kabul 
etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi mevcut şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir, 

Madde 13'8'i okutuyorum-

DOKUZUNCU KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Sürelerin Tatil Sırasında İşlememesi: 
MADDE 138. — !Bu İçtüzükte gösterilen süreler, 

aksi Anayasa, Kanun ve İçtüzükte belirtilmedikçe, 
tatil sırasında işlemez. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.., Yok. 

(Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
'Kabul etmeyenler,. Madde kabul edilmiştir. 

Madde ,13'9'u okutuyorum. 
'içtüzüğün Değiiştirtilmesi: 
MADDE 139. — İçtüzükte değişiklik yapılması

nı öngören teklifler, on üye tarafından yapılabilir. 
ıBunlar 'hakkında, kanun tekliflerine ilişkin hüküm
ler uygulanır. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı da 
Meclisin iç hizmetleriyle ilgili maddelerde değişiklik 
t ek lif i nd e bulunabil ir. 

'Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda incelendik
ten sonra, bu Komisyonun raporu esas olmak üzere, 
Genel (Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır. 

Anayasa 'Komisyonu İçtüzükte gördüğü boşluk 
ve aksaklıkları ve bunların doldurulması ve düzeltil
mesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor ha
linde Meclis Başkanlığına sunar. Bu rapordaki gö
rüşler Başkanlık Divanınca da benimsenirse, Mec
lis Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin 
yapılması için Genel Kurulu uyarır. 

İçtüzük değişiklikleri Danışma Meclisi kararı ola
rak Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe gi
rer, 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler.., 

HAYRULLAH SEÇKİN — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın 'Seçkin, maddeyi oylamış bu
lunuyoruz. 

HAYRULLAH SEÇKIÎN — Anayasa Komisyo
nundan bahsediliyor; 47 nci maddedeki Anayasa Ko
misyonu olmaması gerekir.. 

BAŞKAN — Esas itibariyle daimi Anayasa Ko
misyonu kastediliyor. 

Madde kabul edilmiştir. 
'140 ncı maddeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Kararlarının Yayımlanması ve 

Yürürlüğe Girmesi. 

285 — 



Danışma Meclisi B : 8 18 . 11 . 1981 O : 5 

MADDE ,140. — iBu İçtüzükte bahis konusu Baş
kanlık Divanı tarafından hazırlanacak yönetmelikler 
ve düzenleyici kararlar (Resmi Gazete'de yayımlan
makla yürürlüğe girer.; 

Meclis karan ile Meclisin yaptığı seçimlerin so
nuçlarından ve Başkanlık Divanı Kararlarından han
gilerinin Resmi Gazete'de yayınlanacağı Başkanlık 
Divanının hazırlayacağı bir yönetmelikte 'belirtilir, 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

!İ4!l nci maddeyi okutuyorum, 
Dilek Ve Şikâyetler Hakkında Yapılacak İşlem. 

MADDE 1411. — Vatandaşların, Anayasanın 62 
nci maddesi uyarınca Danışma Meclisi Başkanlığına, 
kendileri veya kamu ile ilgili olarak tek başlarına ve
ya topluca gönderdıiklerii dilek ve şikâyet dilekçeleri, 
Danışma Meclisi Başkanlığınca Milli Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğine gönderilin 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurunuz Sayın Genç-

K/AMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Dilek ve şikâyetler ha'kkındâki yapılacak işlem
ler hakkındaki l'4'l nci maddenin bu Tüzüğümüzde 
yer almaması veya değişik şekilde yer alması gerek
tiği inancındayım., 

Bilindiği üzere, 19'6'1 (Anayasasının siyasi haklar 
ve ödevler başlıklı dördüncü bölümünde yer alan, 
vatandaşlara dilekçeyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine baş vurma hakkında bir ihak tanımıştır. ıBu hak, 
Türkiye (Büyük (Millet (Meclislinin denetimi dışında1 

kalan, vatandaşların kişisel sorunlarına bir çare bul
ma hakkıdır. 

Şimdi (biz, bu madde ile Danışma Meclisi Başkan
lığına baş vurulduğu (takdirde bu şikâyetlerin Milli 
Güvenlik Konseyi Genel (Sekreterliğine nakletme ve
ya oraya aksettirme yönünde kendi Meclisimize bir 
hak tanımamış bulunmakla, bir nevi Anayasada va
tandaşlara tanınan şikâyet hakkını kapatmış oluyo
ruz. Esasen Güvenlik Konseyinin, vatandaşların şi
kâyet (haklanını inceleyen bir komisyonu vardır. Ka
naatime göre, bu vatandaşların Danışma Meclisine 
vaki ışikâyetlerinİ inceleyecek bir komisyonun, Da
nışma Meclisine bağlı bir komisyon tarafımdan in
celenmesi gerekeceği inancındâyiım, 

Malumumuz olduğu üzere, Danışma Meclisinim 
kuruluşundaki temel felsefe de zaten geniş halk kit-

leleriyle ilişkiyi kurmak ve Danışma Meclisi ile hal
kın yakın bir ilişkisini temin etmek suretiyle halktan 
gelen şikâyetleri, bir nevi danışma bünyesi içinde, 
hukuk kuralları içinde dile getirme esası kabul et
miştir. Kanaatime göre, buradaki «Danışma Meclisi 
Başkanlığınca Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliğine (gönderilir.» ibaresinin kaldırılarak; «Danış
ma Meclisi 'bünyesi içinde (teşkil edilecek bir komis
yon kanalıyla sonuçlandırılır» şeklinde neticelendirfl-
mesi gerekeceği inancındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBaşka bir görüş var mı?.. Buyurunuz efendim. 

IMıUSTAıFlA ÎAiUPDÜNlDAlR — Efendim, sırası 
gelmişken önemli bir hususu da ben arz etmek isti
yorum. 

Vatandaşın başvuru, dilekçe verme hakkı Danış
ma Meclisi Başkanlığına değil, bazen de üye arka
daşlara gelmektedir. Danışma Meclisi üyelerine çok 
memleket meselelerini ilgilendiren önemli dilekçeler 
de gelmektedir. Bu dilekçeler hakkında vatandaşın 
veya kuruluşların bu dilekçeleri hakkında ne işlem 
yapılacaktır?) 

Bana göre, Muhterem Komisyon bu soruna da 
bir çare getirmelidir. Örneğin, bundan önceki mec
lislerde gruplar, partiler; dolayısıyla partilerden çık
mış hükümetler, milletvekillerine, yasama görevi 
yüklenmiş arkadaşlara faydalı oluyorlardı, birçok so
runlarını.. Alışılmış bir şey, gerçi bana göre parla
menterlerin kişisel işler, yani bir yerde de özel işler 
takip etmesi asli görevi değildir; ama öyle bir yer
leşmiş kural, Öyle bir kökleşmiş mesele ki, gerçekten; 
vatandaş yüzde yüz haklı bir davasını halledememliş, 
kalkmış parlamenterlere, özellikle şimdi Danışma 
Meclisi üyelerine dilekçeler göndermektedirler, ciddi 
meseleler göndermektedirler. 

Bu konular ne olacak? Nereye verilecek? Nasıl 
çözeceğiz? Çözmezsek, bizim buradaki görevimiz,. 
şahsiyetimiz ne olacak? 

Muhterem Komisyonun bu soruna da bir çare ge
tirmesini, benden önce konuşan arkadaşın görüşleri
ne katılmakla beraber, bu boşluğun doldurulmasını 
rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurunuz, 
MIBHMET AYDİAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri;' 
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Dilekçe hakkı 'kutsal bir tektir. Getirilen mad
de buna 'dokunmamaktadır. Benim şu ana kadar 12 
»Eylül 1980 tarihinden bu yana Milli Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğinin oluşturduğu mekanizma, 
45 milyon vatandaşımızın aşağı yukarı büyük bir ke
siminin, o makam nezdiride kullandığı dilekçe hak
larına, Türkiye'de bugüne 'kadar örneği verilmemiş 
bir mükemmeliyette 'takip ve cevap verilmek suretiy
le vatandaş tatmin edilmektedir ve edilmiştir. 

Danışıma Meclisi, iKurucu Meclisin bünyesi için
de ve Milli Güvenlik Konseyi ile beraber Kurucu 
Meclisi teşkil ettiğine göre, Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği de keza bir işlev yerine getirdiği
ne, g'öre, 'vatandaşın müracaat mercii olarak Danış
ma (Meclisini seçmiş olması ve dilekçelerin buradan 
Genel Sekreterliğe intikal etmiş olması, vatandaşın 
dilekçe hakkını zedelemez. 

FeVkalâde güzel organize edilmiş, bu dilekçele
rin takibi ve neticelendirilımesi hususundaki organi
zasyon içerisinde, vatandaşa aktarılacak karşıt cevap
ların, Danışma Meclisimizin içerisinde yeniden 'böy
le bir organizasyona gitmenin fevkalade yoğun ça
lışmaların yapılacağı bir dönemde mümkün olama
yacağı kanaatiyle, derpiş edilen maddenin aynen ka
bulü gerektiği inancındayım. 

Saygılarımı sunarım, 

HAİŞKfAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon bir görüş ekleyecekler mi efen

dim? 
İÇTÜZÜK GE0İCİ IKİOMtSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAîR — .Efendim, ısadece Sayın A'lpdün-
dar'in sorusuna cevap vereyim. Diğer görüşmeler 
çünkü maddenin kalması yolunda olduğu için ekle
yecek 'bir şeyim yok. 

Şimdi, Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisine dilekçeyle baş vurmaları ve dilekçele
rin incelenmesiyle karara bağlanmasının düzenlen
mesine dair 140 sayılı IKanunun 3 ncü maddesinde, 
«Dilekçelerin bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi veya 
milletvekili eliyle verilmesi de mümkündür. Bu tak
dirde o üye dilekçenin kendi vasıtasıyle verildiğini 
dilekçeye kaydederek bu kaydın altını imzalar» 
'hükmü vardı. Binaenaleyh, şimdi Sayın Danışma 
Meclisi üyelerine gelecek, şahıslarına gelecek dilek
çeler de aynı muameleye tabi tutulabilir ve sayın üye
lerimiz, kendilerine gelen dilekçeleri Milli Güvenlik 
Konseyindeki şikâyetleri İnceleme Bürosuna derhal 
intikâl ettirebilirler. 

IBAŞlKiAN — Teşekkür ederim. 
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Madde açıklığa kavuşmuş vaziyettedir. Bu itibar
la oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde U42, okutuyorum. 
Danışma Meclisinin Hukuki Varlığının Sona 

Ermesi Halinde Tasarı ve Tekliflerin Durumu., 
MADDE 142. — Milli Güvenlik Konseyince ka • 

rarlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçimlerle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kurulup fiilen ıgiöreve baş
layınca, Danışma Meclisinde bulunup da sonuçlandı
rılmamış Kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayı
lır. 

Ancak Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyeleri bu tasarı ve teklifleri yenileyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İsteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Komisyondan bir 
soru sormak istiyorum. Danışma Meclisinin hukuki 
varlığı sona erdikten sonra yeni gelecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine ve hükümete bizde hükümsüz kalan ta
sarı ve teklifleri yenileme hakkı var, «Ancak» diye 
başlayan ikinci fıkrada. Acaba buna niye lüzum gö
rüldü?-

Çünkü, artık onlar yeniler veya yenilemez, bu 
maddeyi koymadığımız takdirde yenileyemez mi? 
Esasen bu fıkranın çıkarılması gerekir. 

'BAŞMAN — Teşekkür ederim. Sayın Komisyon? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ IKİOMİİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL A'RİAIR — Bunu 'efendim tümü 'üzerindeki 
görüşmeler sırasında arz etmiştim. Her ne kadar lü
zumsuz gibi gözüküyorsa da, Devletin devamlılığı 
esası içinde Tüzükte yer almasında fayda var. Mad
deyi kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. 
diye bitirirsek, 'bizden sonra gelecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin bu tasarı ve teklifleri 
yenileyip yenilemeyecekleri hususu müphemiyet ka
zanır. Biz tabii onlara yenileme zorunluluğunu da 
tahmil etmiyoruz, tamamen onların dileğine kalmış
tır; ama maddenin bu şekilde kalmasında fayda var
dır. 

BAŞKİAN — Başka bir görüş?.. Buyurun Sayın 
Dal. 

KEMAL DAL — Bu maddenin çıkarılması ge
rekir. Yapılacak Anayasada buna ait hüküm koy
mak daha doğru olur, geçici hükümle bunu hallet
mek daha d'oğru olur. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. Eklenecek bir 
görüş var mı Sayın Komisyon? 



Danışına Meclisi B : 8 18 . 11 . 1981 O : 5 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ (KOMİSYONU ıSÖZOÜSÜ 
İSMAİL ARAR — (Hayır efendim yok, bu Anayasa 
hükmü olamaz efendim.' 

/BA'§İKIA;N — Teşekkür ederim- Başka bir görüş?. 
Yok. 

Sayın Yarkın buyurun efendim. 
SERAJF1ETTİN 'YAİRİKIN — Konu, tasarı ve tek

liflerden ibarettir, Anayasaya girecek konu değildir, 
hüküm'süz sayılır diye bir hükümle bağlanırsa yeni
leme imkânı kalkmış olur, geldiği gibi oylanması 
uygun ölür. 

IBİASİKİAN — Teşekkür ederim. Başka bir görüş?. 
Yok, Maddeyi oyunuza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 143 okutuyorum efendim. 
lAlınmiış Olan Kararların Geçerliliği. 
'MADDE 143. — Danışma Meclisinin İçtüzüğü 

hazırlanıncaya kadar uygulanacak çalışma esasla
rına ilişkin Milli Güvenlik Konseyinin 22 Ekim 
1918(1 günlü ve 60 sayılı Kararına dayanılarak, alınan 
bütün kararlar ve yapılan işlemler bu İçtüzük yürür
lüğe girdikten sonra da geçerliliğini korur. 

ıBAİŞIKİAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. (Maddeyi oyunuza arz ediyorum!: Kabul 
edenler., Etmeyenler., IM'adde kabul edilmiştir. 

Kenar (Başlıkları. 
MADDE 144. — Bu İçtüzüğün maddeleri ke

narındaki başlıklar, madde hükümlerinin özünü gös
termek amacıyla konmuş olup metne dahil değil'dlir. 

IBLAŞKAJN — 'Madde üzerinde söz almak listeyen 
sayın üye?.. Yok. (Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
ıKabul edenler.,. Etmeyenler.. 'Madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici Madde, okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Milli Güvenlik Konseyi 

komisyonlannda bulunup 'da 2485 sayılı 'Kanunun 
geçici maddesi gereğince Danışma Meclisi (Başkanlı
ğına gönderilen ıfcanun, ıtasarı ve teklifleri hakkında 
bu İçtüzüğün kanun, tasarı ve teklifler hakkındaki 
hükümleri uygulanır.ı 

ıBAŞKlAN — Geçici madde hakkında söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz edi
yorum: 'Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir'. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ IKİOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın iB'aşkan, müsaade ederse
niz yürürlük tarihi ile yürütme maddesini en sonda 
görüşmemiz ve oylamamız lâzım1, 

(BAŞKAN — iHaklısınız. Sayın Komisyondan bir 
hususun aydınlanmasını rica ediyorum. Kbmisyona 
iade edilen bir hayli madde 'var, 2'5'in üzerinde, 'bir 
o kadar dikkate alınması iktiza eden önerge var, ne 
kadar- bir süreye ihtiyacınız var? 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ IKİOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Yarın bütün gün. 

İBİAŞKİA'N — Yarın bütün gün. 
'Daha evvel bir önerge gereğince toplantımu* 

9.30'da yalpılma'sı gerekiyor, Yalnız bir önerge veril
miş vaziyettedir, Cuma günkü toplantının siaat 10.00' 
da yapılmasına dair.-

Müsaade ederseniz daha evvel aldığımız karar ge
reğince 20 Kasım Cuma günü saat 9.30'ida toplan
mak üzere (Birleşimi kapaitıyoruim. 

Kapanıma Saati : 22.05 

...>... i>m<i 
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