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I. —GEÇEN TUTA 

Bu Birleşim 5 oturum, yapan Genel Kurulda: 

Pakistan itslâım Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ge
neral Ziya - Ül Hak'ın davetlisi olarak 22 - 27 Ka-
ısım 1981 'tarihleri arasında Pakistan'a resmi bir 
ziyarette bulunacak olan Devlet (Başkanı, Genelkur
may ve Mili Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren'in dönüşüne kadar; Devlet Başkanlı
ğına ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına, Milli 
Güvenlik Konseyi ve Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Nurettin Ersin'in vekâlet edeceğine dair 

Üyelerin Teklifi 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 

9 arkadaşının, 634 sayılı «Kat Mülkiyeti Kanunu» 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 9 ncu Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

«BAŞKAN — Gündem dışı üç konuşma isteği gü 
vardır. ki 

Sayın Üyeler; bugünkü çalışmamız, İçtüzüğümü
zün müzakere edilerek 'tamamlanması için 'büyük bir 
mesai sarfetmemizi gerektiriyor. O itibarla, gündem 
dışı bu üç isteği 'düğer bir birleşimde arz edeceğim. e 

Va 
Ayrıca, gündem dışı istekler içtin bir de şu ha- Sa 

tırlaıtmada bulunmak istiyorum): m 

Gündem dışı istekler oturumdan evvel, mutlaka 
yazılı olarak lütfedilip bildirilecektir. k* 

Ayrıca, gündem dışı isteklerde, gündem dışı han- rı 

LK ÖZETİ 

Devlet Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Danışma Meclisli İçtüzüğü teklifinin maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

20 Kasım 1981 Cuma günü saat 09.30'da toplan
mak üzere 'Birleşime saat 22.05'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
BAŞKAN 

Başkanvekili 
İmren AYKUT Evliya PARLAK 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 

nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
ıteklifi. (2/3) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

gü konuya Itemas edilmek isteniyorsa o istek de, 
konu da belirtilecektir. 

Arz 'ederim. 
/. — 27.1.1954 tarih ve 6235 sayılı Türk Mühen

dis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun yürürlük
ten kaldırılması ve Birlik Oda ve Şubelerinin Mal 

Varlığının Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun Ta
sarısının yeniden incelenmek üzere geri gönderil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/31) 

İBAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, 'Başba
kanlığın bir tezkeresi vardır. Tezkereyi okutuyo
rum. 

II .— GELEN KÂĞITLAR 

BİRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başfltamvefkili M. V«ffl3k KİTAFÇIGÎL 
KÂTÎP ÜYELER: Kaşmer GENÇ, îmraı AYKUT 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.2.198li tarihli ve !l'584 sayılı yazımız. 

ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla Milli Gü
venildik Konseyi Başkanlığına sunulan ve Başkanlığı
nıza devredildiği anlaşılan 27.1.1954 tarih ve 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 
Kanununun yürürlükten kaldırılması ve Birlik oda 
ve şubelerinin mal varlığının Hazineye intikali hak
kında Kanun tasarısının yeniden incelenmek üzere 
geni gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

/. — Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İç
tüzük Geçici Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi: 
2/2) {Sıra Sayısı : Ve 2 nci Ek Dağıtma Tarihi 
12.11.1981) (1) 

IBAIŞKSAIN — Sayın Üyeler; içtüzük Komisyo
nundan gelen Tüzüğümüzün 2 nci maddesini okutu
yorum. 

Görev Süresi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum. 
MADDE 2. — Danışma Meclisinin görevi, Mil

li Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak ıtardhıbe ya
pılacak: genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar sürer. 

'Yasama yılı, 1 Eylülden başlayıp, 31 Ağustosta 
sona eren süredir. 

(Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan 
toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımla
rından her birlidir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

Olağanüstü Toplantı Çağrıları : 

MADDE 8. — Tatil veya ara verme sırasında 
Devlet Başkanı veya Danışma Meclisi Başkanı, Da
nışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 
Danışma Meclisi Başkanı 30 üyenin istemi üzerine 
Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 

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

(1) l'e 2 nci Ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

IBAŞKAN — Sayın Üyeler, bu tezkereyi bilgile
rinize sunuyorum. 

MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan; bendeniz 

gündem dışı konuşmak için söz almıştım. Hangi ko
nuda olduğunu belirtmemiştim. Konu, bu Meclisin 
saygınlığıyla ilgilidir. Beş dakikayı geçmemek üzere 
söz rica edeceğim. Yazılı önergem vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, daha evvel arz ettim, 
özür 'dilerim. Biz, bugün Tüzük görüşmemizi tamam
ladıktan sonra, zamanımız olursa yapacağımız ikinci 
bir oturumda gündem dışı söz vereceğim efendim. 

Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca, Başkan, 
ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı ge
rektiren konu görüşülür. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanın Görevleri : 
MADDE 15. — Başkanın görevleri şunlardır : 
1. Danışma Meclisini temsil etmek; 
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; 
3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlen

mesini denetlemek; 
4. Başkanlık Divanına Başkanlık etmek ve Di

vanın gündemini hazırlamak; 
5. Danışma Meclisi komisyonlarını denetlemek; 
6. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 
7. Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ile 

kolluk işlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre
teri ile koordinasyon sağlayarak yürütmek ve denet
lemek; 

8. Kendisine, Anayasa, Kanunlar ve İçtüzükler 
gereğince verilen görevleri yerine getirmek; 

9. Danışma Meclisi üyelerinin çalışmalarının ve
rimli olması yönünde her türlü idari ve mali tedbiri 
almak. 

Başkan, özürlü olduğu veya Danışma Meclisi top
lantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, 
görevlerini yerine getirmek üzere, Başkanvekillerin-
den birisini yazı ile kendisine vekil olarak tayin eder. 

Başkan, Danışma Meclisi Başkanlığına ayrılan 
resmi konutta oturur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; maddeyi oyunuza su
nuyorum. (Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanvekillerinin Görevleri ; 
MADDE 16. — Başkanvekillerinin görevi, Baş

kanın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek 
ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tu
tanak özetinin düzenlenmesini gözetmek, Başkanın 
özürlü olduğu veya bulunmadığı veyahut yetki ver
diği hallerde onun hukuki yetkilerini kullanmaktır. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumla
rı yöneteceklerine Başkan karar verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İdareci Üyelerin Görevleri : 

MADDE 18. — İdareci üyelerin görevleri şun
lardır : 

1. Danışma Meclisinin idari ve mali işlerini Da
nışma Meclisi Başkanının talimatına uygun olarak 
yürütmekte, Başkana yardımcı olmak; 

2. Özel törenleri idare etmek; 
3. Danışma Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini 

Başkana sunmak. 
İdareci üyeler, sükûn ve düzenin korunması, gö

rüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması ve ge
reken hallerde kolluk kuvvetlerinin kullanılmasında 
Başkana yardımcı olurlar. Görev ve yetkilerini ortak 
sorumluluk içinde kullanırlar. Tatil ve ara vermede 
Başkanca tespit edilen sıraya göre Ankara'da otu
rurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonların Adları, Üye Sayıları ve Görev Sü
releri : 

MADDE 19. — Danışma Meclisinin komisyonla
rı şunlardır : 

1. Anayasa Komisyonu,. 
2. Bütçe - Plan Komisyonu, 
3. Adalet Komisyonu, 
4. Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis

yonu, 
5. Milli Eğitim Komisyonu (Milli Eğitim, Kül

tür, Gençlik ve Spor), 
6. Mali İşler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve 

Tekel), 
7„ İktisadi İşler Komisyonu (Ticaret, Sanayi ve 

Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar), 
8. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik), 

ı 9. Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu-
I rizm ve Tanıtma Komisyonu, 
I 10. Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif-
I 1er Komisyonu, 
I 11. Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
I Sayıştay Komisyonu. 
I Anayasa Komisyonu onbeş üyeden kurulur. Di

ğer komisyonların herbirinin üye sayısı ile komisyon-
I lara üye seçimine ilişkin esas ve usuller Başkanlık 
I Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuy-
j la kararlaştırılır. 

Üyeler görev almak istedikleri komisyonları bu 
İçtüzüğün kabulü tarihinden başlayarak en geç üç 

I gün içinde yazılı olarak Başkanlığa duyururlar. Baş
kanlık Divanı, komisyon aday listelerini, üyelerin 

I İsteklerine göre ve özgeçmiş belgelerinde belirttikleri 
I ihtisaslarını göstererek, soyadı ve ad sırasına göre 

düzenler. 
Başkan ve Başkanvekiİleri komisyonlarda ve Ana

yasa ve Bütçe - Plan Komisyonu üyeleri ise başka 
I komisyonlarda üye olamazlar. Bir üye en çok iki 
I komisyonda görev alabilir. Geçici ve karma komis-
I yonlarda görev alma bu hükmün dışındadır. 

Komisyonlar, yasama yılı başında bir yıl için se-
I çil'irler ve görev süreleri yenileri seçilinceye kadar 
I devam eder. 

iBAŞKAN — Sayın üyeler; 
I İçtüzüğümüzün 78 ndi ımaddesinde, «Komisyon

dan gelen mdtin, önergelerden önce oylanır.,» deni-
I liyor. Binaenaleyh, evvela ımetnıi oyunuza sunaca

ğım. Maddenin devalmınıdla, «IKornıiısyonun metni Ge-
I nel Kurulca kalbufl edilmekle işlem tamamlanmış olur. 

Komisyon metni reddedürse, evvdoe dikkate alınan 
önergeler yeniden işleme konur. Som karar Genel 
Kurula aittir.» deniliyor. 

ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında söz istiyo
rum Sayın Başkan^ 

iBAŞKAN — Usul ibatkkmdla söz isteyen arka-
I daşlıara söz ıveriıyoruız, buyurun efendiım^ 

ABBAS GÖKÇE — Sayın (Başkan, değerli arka-
I daşlar; 

19 ncu maddenin yenli tedvini şekli oylarımıza arz 
edilmıek üzeredir, Ancalk, Ibu madde Komisyonda 

I görüşülürken bendeniz buna muhalefet ettim, mu-
I halefetim de yazılıdır. Bu muhalefetimizi izah etme 

haikikı Sayın Başkanlıkça bana verilmelidir. 
'BAŞKAN — Tamamı, veriyoruz efendim, muha-

J laifetinizi şimdi gördüm, buyurun. 
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ABBAS GÖKÇE — Sayın 'Başkam, değerli arka
daşlar; 

19 ncu makide Komlisyonların oluşumunu gösiter-
melkteidür. Bu madde daha evvel Komisyonumuzda 
görüşüldüğü zaman, 'ben hu maddede öngörülen Ana
yasa Komisyonunun İçtüzük içerisinde yer alması 
gereken yegâne komisyon olmasına inandığımı vur
gulamış idim. Ne var ki, Genel Kurulda görüşülmesi 
sırasında değeri arkadaşlarım çok değeri görüşler 
getirdiler ve ufkumuzu açtılar, daha doğrusu benim 
ufkumu açtılar. Bu görüşler üzerinde düşündüm ve 
•ikinci kez ıgörülşülürlken, bu görüşlerin ışığı altında 
ne yapıllması gerekeceği sonucunu kendimi göre sap-
tadılm. 

Efendim, Türkiye yeniden kuruluyor. Yeniden 
kurulan Türkiye'nlim yepyeni Ibir Anayasaya ihtiyacı 
var. Bunun için Iburaya toplanmış bulunuyoruz ve 
Türkiye'nin ıbiniındi sorunu Anayasa sorunudur. Bu 
sorunun ıbiran evvel çözülmesi şayanı arzu, kamu
nun isteği yönümde ıbir konudur. 

'Böyle dunca; daimi komisyonlar içerisinde1 Ana
yasa Komisyonunu tedvin etmekle 'hata edildiğine 
inanıyorum1. Şöyle ıkti; 

Hazırlanan İçtüzük .teklifinde, sadece daıiımi ko
misyonlar içerisinde Anayasa Komisyonuna yer ve
rilmektedir. Oysa, bu İçtüzüğün hazırlanmasını ve 
'bizim Iburada toplanmamızı öngören Yasa açısın
dan Ibunun iböyle değerlendirilmesi fevkalade yanlış 
olur.; Bütün komisyonlar içerisinde 'blir Adalet ve Ana
yasa Komisyonunun yer alması kaçınıLmazdır. Ancak, 
Ibunun dışında (bir Anayasayı hazırlama Komisyonu
nun da var olması gerekir. Çünkü, Anayasayı hazır
lama komisyonunun ıbirçok muğlak, yorucu işler dı
şında rahatça çalışıp, Anayasayı beli bir süre içeri
sinde hazırlaması gerekir. Bu olmadığı takdirde, 'belki 
işler gecikecek, belki amaçtan ıbir ölçüde de olsa sa
pılmış olacaktır. 

Düşünelim ki, Anayasa Komisyonu daimi ko
misyonlar içerisinde yer alıyor ve bu Anayasa Ko
misyonunun çalışma süresini İçtüzüğümüzde bir yıl 
olarak saptamışız. Şimdi 'bu bir yıl içerisinde daimi 
komisyonlar içerisinde yer alan Anayasa Komisyo
nu çalışıyor, ıbültün kamuoyu yoklaması yapılıyor, 
iügii kurutuşlardan mütalaalar alıyor, çalışmasını çok 
derinleştiriyor ve sürenin sonuna doğru binasını ha
zırlıyor, tam çatısını çatacağı sırada görev süresi 
doluyor, bir yıllık süre. Görev süresi dolunca, yeni
den Anayasa Komisyonu seçiliyor ve yepyeni 15 kişi 
geliyor. Bu 'gelen yepyenli 15 kişi, kurulan binanın 

kendi planlarına, kendi görüşlerine fevkalade aykırı 
olduğunu saptıyorlar ve sil yeni baştan; bir yıllık 
emek boşa gidiyor ve yeniden çalışmalar (başlıyor. Ya
zık olur arkadaşlar. 

IBen diyorum ki, Komisyonda da savundum, söy
ledim, her zamanı söylüyorum. Anayasayı hazırlama 
komisyonunun süresi Ibir yıl olmamalıdır. Anayasayı 
hazırlama komisyonunun süresi, Aniayasanın hazırla
nıp hailku oyuna sunuluncaya kadar devam etmelidir 
ve daimi komisyonlar dışında ıbir Anayasa Komis
yonu kurulmalıdır, 

'Muhalefetini bir de, 19 ncu maddenin 8 nci (ben
dine iişkindir. 8 nci bendinde, «Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güven
lik)» deniyor., 

Şimdi arkadaşlar; 
Bir gerçeği hiç 'birimiz inkâr edemeyiz. Bugün 

yurt dışında 2,5 milyonluk bir işçi ordumuz vardır. 
Bu işçi ordumuzun sorunlarına ıbigâne kalmak Mec
lisimize yaraşmaz. Ben demek istemiyorum, maddenin 
Ibu şekliyle ıbigâne kalınacaktır; ama Ibir vuzuh ge
tirmek, hem kamuoyu, heta dünya kamuoyu açısın
dan yararlı olur. iBu işçierimizıin yurt dışında bulun
maları ve Ibir asimilasyon söz konusudur. Bunu ön
lemek için ya da gereğince üzerine eğildiğimizi vur
gulamak için parantez içerisine, «{Sağlık, Çalışma, 
Sosyal Güvenlik ve Yurt Dışı İşçileri Sorunu)» ek-
llenmeiidir,, 

Diyeceklerim bumdan ilbaıret. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Usul hakkında söz (isteyen arkadaşlarımız vardı. 

Vazıgeçtiıyseter Ibu maddemin müzakeresini şöyle ya
pacağız: 

•Evvela bu açıklamadan sanıra oyunuza sunacağım 
maddeyi. Kabul «timediğinliz .takdirde, geçen toplan-
ıtııdakıi önergeleri de, bugün verilıem değişiiklıik öner-
gelieriınd de birlikte görüşerek bu maddeyi müzakere 
edeceğiz. 

CAHİT TUTUM — Usul hakkında söz istiyo-
rumj 

• Ş E R A F E T T J N YARjKIN — Usul hakkımda söz 
(istiyorum. 

IHALİL İ'BRJAHİM KARAL — Usul hakkımda 
beride söz işitiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Tultum. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer üyeler, Sayın 

Başkanım; 
ılçtüzük Komisyonu 19 ncu maddeyi yenliden ted

vin ettü; ancak 19 ncu maddeye 'flıişkim çok sayıda 
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önıenge vermiştik. Bu önlergelierliın hıaıngi gerebçellerlıe 
dikkat© atamadığını ne önerge satıliplıeni biliyor, ne 
de Sayım Danışımla Meclisi Üyelıeniımıiz biliyor. Yal
nız İçıtiizülk Komisyonu biliyor bunu. 

Diyelıim ki, oyladık, ilk bakışta belki böyle bir 
oylamada ekseriyet kazanabilir; anoalk önergeleriımıiz-
de ileri sürdüğümüz delilleri burada açıklamak fır
satı verilmezse yahut önergeler daha evvel okutuldu-
ğu için, bir an için üyelerimizin bu önergeler haklkın-
da önceden bilgi sahibi olduklarını varsayarsak bile, 
bu önergelerin hangi düşüncelerle reddedildiğimi ve 
maddeye monte edinmediğini bilirsek, o zarman daha 
bilgili bir biçimde maddenin oylamasına katılabiliriz. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Buyurun Sayım Şaıref eltflin Yankın. 
ıŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
il 9 ncu madde birkaç önemli değişikliklerle huzu

ra getirilmiştir. 19 ncu maddeyle ilgili önergeler (Be
nim var 2 tane, arkadaşlarımla müştereken verdiği
miz önergeler) dikkate alınmamıştır. 

Oalhit Tutum'un sözlerine tamamen katılıyorum, 
aynı şeyleri söyleyeoelktim, birkaç şey daha ilave 'ede
ceğim. Bu önergeler burada enine boyuna tartışılarak 
geri alınmış değildir. Dolayısıyla hepimiz bu mad
deyi, yeniden geldiği zaman, bu Önergelerin yeniıdan 
gözden geçirileceğini bilerek bu geri almayı kabul et
miştik. 

'Kalıdı ki, yine bir sayın üye tarafından, «Bu mad
deler geldiği zaman yenliden önergeler verebilir nni* 
yiz?..» denilmişlti. Başkanlıılk Divanınca «Evet» diye 
cevap verilmişti, öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ye
ni önergeler de vardır. Bu maddeyi bu sekilide avla
yıp gittiğimiz takdirde, çok önemli yanlışlıklara da 
oy vermiş olacağız. Buma hepinizin dikkatini çekmek 
isterim. Madde çok önemli bir mıaldde, 47 noi mad
de ile de bağlantısı vardır, bu yönüyle de önemi da
ha fazladır. 

iSayın üyeler; 
Lütfen oldu bittiye gelmesin. Bu maddenin müza

keresi, önergelerin görüşülmesi ve ondan sonra an
cak oylanması gerekir. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür «derim efendim. 
(Buyurun Sayın Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Arkadaşlar daha 

evvel belirttikleri için çok kısa olarak değineceğim. 
Yüce Meclislimizin iradesi, önergelerin yalnız ve

rilmesiyle değil, bunların savunulması, genekçeleri-

oin gösterilmesi, burada tartışılmasıyla belirir. Bu ya-
pılmaidıiktan sonra sadeae önerge vermiş olmak yet
mez. Bundan önceki oturumda, 47 noi madde ile lilfgili 
bir önerge vermiştim arkadaşlarımılıa birlikte, bu 
önergeyi savunamadım, o zamanki usul meselesünldan 
dolayı, gerekçesini söyleyemedlim. 

Şimdi sizin buyurduğunuz usul' gereğince bu öner
gemin akıbetinden de emin değilim. Bu hususta açık
lama getirilmesini istiyorum, 

Önceden verilmiş önergelerin mutlaka saVunuir 
masını, mutlaka gerekçelerinin 'ileri (sürülmesini, 
multlaka burada tartışılmasını rica ediyorum. Aksi 
takdürde Oenel Kurulun iradesi Komisyona nasıl 
liletilıeaek?.. Başka bir yol yoktur. 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Efendim bunun alksd söylenmedi. Yalınız kabul 

buyurduğunuz Tüzük gereğince evvela oylatacağız. 
Tabii Yüksek Heyetimiz maddeyi kaibui etmediği 
takdirde eski önergelerle birilikte yeni önergelerde 
varsa onları müzakere edeceğiz. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
müsaadenizle aynı şey değil. «Kabul edilmediği tak
dirde» dendi. 

BAŞKAN — Edilmediği takdirde tabii. 
HALİL İİBRAHİM KARAL — Ama bundan 

önceki prosedürümüz bu değildi. Kabul edilsin veya 
edilmesin, önergeler tartışmaya esastır. 

BAŞKAN — Arz ediyorum, maddeyi bir kere 
daha okuyorum. 

TURGUT YEĞENAĞA — Usul hakkında söz 
'istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, zatı-

âlinizin Komisyon tasarısını, reye arz edeceksiniz, 
yerindedir. İkinci reye arz edeceğiniz husus, Komis
yon üyelerinin muhalefet şarhi var, muhalefet şerhi
ni reye aırz etmektir. Eğer hu tasarı aynen kabul ediî)-
ımezse, muhalefet şerhli tasarı olarak reylıememiız ge
rekir. Biılıahara kabul edilmezse önergelere geçilir. 

BAŞKAN — Evet efendim, 
MEHMET PAMAK — Uısul hakkında söz isti

yor um. 
KEMAL DAL — Usul hakkında söz işitiyorum 

efendim. 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Pamıak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Medıismtin saygıdeğer üyelileri; 
iSayın Başkanın okumuş olduğu 78 noi maddenin 

üçüncü fıkrasını aynen ben de bir defa daha okumak 
işitiyorum : 
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«Önerge sahiplıeri, değişiklik gerekçelerini kısaca 
Genel Kurak açıUayalhilirlıer. Bu açıklıaımadaın son
ra önergelerin dikkate alınıp dınimaıma'sı işaret oyu
na sunulur.» Buraida iki tlürlıü madde geri verilmiş
tir. 

iBirisi, bir tür maddeler grubu. Komisyonca. «Di
rekt bize iade edibin» şöklllindadir. Bıir kıısmıylsa 
öniergellerin dikkate alınması oyunuza sunularak iade 
edilım'î tık. 19 nou madde üzerinde çıok önıerge Veril
diği içlim ve buradaki tartışmalar uzum süreceği için, 
'tartışmalar yarıda kesilmiş ve 19 nou maddeyi Sayın 
Komlisyon, verilen önergelerin daha açıklanması bit
meden öllduğu gi'bi önıergelıerlıe birilikte geri ataayı 
listemülş ve «Biz bunu yeniden düzenley ellim, tekmaır ge
tirelim!» denrniışitir; yani 19 ncu madde konusunda 
Yüoe Kurulun iradesli ortaya çıkmamıştır ve bu gö-
Tüşmıe bitmeden Komisyonun talebi üzerime iade edl-
mişltir; yani önergeler dikkate atanmak üzere oyumu
za başvurularak geri 'iade edim'e sekilinde değil, Ko
misyonun tallıebi üzerine önergelerle birlikte geriye 
iade ©dimliştir. 

,Onun için, bunun yeniden görüşülmesinde ve Ge
nel Kurulun iradesinin burada açıkça ortaya çıkma
sında fayda vardır. 

,Saygılar ısunaınim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın Dal. 

KEMAL DAL — Komisyon 19 ncu maddeyi, 78 
nci maddenin kabul edileceğini biz bilmeden önerge
lerle birlikte çekti; fakat ondan sonra 78 nci mad
deyi kabul ettik. Şimdi o madde gereğince Komisyon 
teklifi oya sunulacak. Hiç olmazsa, nazarı itibare al
madığı önerge tekliflerinin nedenini açıklasın Ko
misyon, ondan sonra oylansın. 

Bir; Anayasa Komisyonu, daimi komisyonlar ara
sında yer alsın; ama Anayasayı yapacak bir ikinci ko
misyon daha kurulsun. 

ikincisi; Türkiye'nin önemli bazı sorunları vardır. 
Mesela '«Yurt dışı işçiler sorunu», «Teşkilatlanma ve 
personel sorunu», «Çevre sorunları» ve «Hayvancılık 
sorunları» gibi başlıklar altında da komisyonlar ku
rulması veya maddede ifade edildiği gibi, komisyon
lar aynen kalsa bile yanlarında parantez içinde bu ko
nuların ifade edilmesi, açıklığa kavuşturulması isten
miş idi. 

Biz ikinci bir Anayasa Komisyonunun kurulma
sının daha büyük sakıncalar doğuracağını düşündük. 
Esasen Kuruluş Kanunumuzda da Anayasayı hazır
lamakla görevli ve bir ay içinde seçilmesi gereken 15 
üyelik Anayasa Komisyonunun, daimi komisyonlar 
dışında bir komisyon olacağı hakkında açık, kesin 
ve amir bir hüküm yoktur. 

Ayrı bir Anayasa Komisyonu, Anayasayı Hazır
lama Komisyonu kurulmasını isteyen arkadaşlar, şim
di Sayın Gökçe arkadaşımızın da burada ifade ettiği 
gibi, daimi komisyonların sürelerinin 1 yıl olduğunu, 
bu 1 yıl içinde komisyonca Anayasa tasarısının ha-
zırlanamadığı takdirde, 1 yıl sonra başka »bir komis
yon teşkil edilerek, belki de ilk Komisyon tarafından 
yürütülen çalışmaların, 1 yıl sonra tamamen ortadan 
kalkacağını ve başka bir istikamete yöneleceğini söy
lediler. 

Bu mahzurun yanında, 1 yıl süreli bir Anayasa 
Komisyonunun çalışması başka faydalar da sağlaya
bilir. Bir kere bu kürsüden de ifade edildiği gibi, Ana
yasayı yapma takvimi üzerinde bir çok arkadaşlar ıs
rarla durdular. Hatta bunun İçtüzükte belirlenmesini 
istediler. İşte onların bu arzusu, bu suretle gerçekleş
miş oluyor. Eğer Anayasa taslağının, tasarısının sürat
le bitmesini, 1 yıl içinde bitmesini istiyorlarsa, görev 
süresi 1 yıl olan bir komisyon, bunu hazırlar, 1 yılda 
Yüksek Heyetinize sunar. Ayrıca 1 yıl sonra değiş
miş olmanın da kesin bir netice olduğu söylenemez. 
Eğer Genel Kurul, 1 yıllık süre içinde Anayasayı ha
zırlamakla görevli komisyonun, yani Anayasa Komis
yonunun çalışmalarından memnun ise, 1 yıllık süre 
sonunda aynı üyeleri tekrar seçebilir. Diyelim ki, 1 
yıllık süre içlinde bitmedi ve Genel Kurul da komis
yonla yapılacak olan sıkı işbirliği ve koordinasyon so
nunda, komisyon çalışmalarından memnun kalmadı. 
Bu takdirde 1 yıllık sürenin sonunda, o komisyonu 
değiştirmek veya bir kısım üyelerini değiştirmek, bu 
suretle bir taze kanla takviye etmek, hazırlanmakta 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bu konuda lütfen bir açıklama yapar

lar mı?.. Buyurun. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAÎL ARAR — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

19 ncu maddenin Geçici İçtüzük Komisyonunda
ki ikinci müzakeresinde sayın üyelerin vermiş olduk
ları ve kıymetli fikirleri ve önerileri taşıyan önergeler 
dikkatle incelendi; ancak Komisyonumuz bu önerge
lerin ışığı altında dahi, maddede komisyonların sayısı 
ve adları bakımından bir değişiklik yapılmasını uygun 
bulmadı. 

Şimdi 2 anakonuda toplayabiliriz komisyonların 
teşkiliyle ilgili önerileri. 
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olan Anayasa tasarısıyla Yüksek Heyetiniz arasında-
ıki bağı taslağı Genel Kurulla maletme bakımından da
ha büyük önem ve fayda sağlar. 

Biraz evvel arz ettiğim diğer 'konulardaki komis
yonların kurulmaması hakkındaki Komisyon görü
şünün gerekçesine gelince; 

Sayın Gökçe'nin konuşmasında kullandığı bir de
yim var, «Bunlara bigâne kalmak» gibi, bir tabir kul
landılar. Elbetteki Yüksek Heyetinizin, Türkiye'nin ve 
Türk milletinin çeşitli kesimlerinin sorunlarına bigâ
ne kalacağı düşünülemez. Ancak, bu bigâne kalma
manın sonucu, komisyon kurmak değildir. Yüksek 
malumunuz olduğu üzere, «Komisyonlar kendilerine 
havale edilen tasarı ve teklifler dışında başka hiçbir iş
le meşgul olamazlar ve çok sınırlı özel hükümler dı
şında kendileri kanun tasarı ve teklifinde bulunamaz
lar.» 

Şu halde; önemini hiç inkâr etmediğimiz, her biri 
bir ötekinden daha önemli veya eşit derecede önemli 
olan bu konularda, Meclis komisyonları kurmanın pra
tik bir faydası yoktur. Meclis komisyonları icrai yet
kiye, yürütme yetkisine sahip değillerdir. O konular
la ilgili herhangi 'bir teklif veya tasarı Yüksek Mec
lisinize geldiği zaman, eğer mevcut daimi komisyon
lar, bu konuları ehliyetle inceleyecek yeterli sayıda 
uzman arkadaşlardan teşekkül etmemiş ise, sırf ö> ko
nuları incelemek için ve -belki de daimi komisyonlar -
dan daha 'ehil ellerde inceletmek içlin geçici komisyon
lar kurmak imkânı vardır. 

Ayrıca, diyelim iki, bir arkadaşımızın önergesini 
kabul ederek, yurt dışı işçi sorunları tabirimi buraya 
aldık. O zaman çok haklı olarak diğer arkadaşlarımı
zın dile 'getirdikleri çevre sorunları, teşkilatlanma ve 
personel sorunları, hayvancılık sorunları gıibi sorunla
rın burada 'bir komisyon adı olarak, komisyonlara ve
rilmiş bir görev olarak ifade edilmemesinin, o çalış
ma kesimlerimde uyandıracağı üzüntüyü, infiali ve 
Meclisin işte asıl o zaman, sadece bir noktaya dikkati
ni ıteksif ederek, kendi sorunlarına bigâne kaldığı gibi 
bir sonuç çıkarabileceklerini de unutmamak gerekir. 

Sanıyorum huzurunuza yeniden getirdiğimiz mad
de üzerinde sayım arkadaşlarımızın asıl durdukları ko
nuların gerekçelerini ibu suretle açıklamış bulunuyo-
rum. Bunun dışında maddeye eklediğimiz yeni fıkra
larla, uzunboylu görüşülmemekle iberaber Genel Ku
rulda 'bazı arkadaşilarımızın, komisyonlara seçim nasıl 
olacak sorusuna da cevap getirmiş oluyoruz. Büyük 
bir açıklıkla arz edeyim ki, düşündüğümüz formülü 
belki iyi ifade ödememiş olabiliriz bu son fıkralarda, 

ancak adaylık koyma müessesesi, yani bir üyen,in ken
di adaylığını koyması veya başka bir üyenin bir ar
kadaşının adaylığını koyma müessesesi, bunun yazılı 
olarak yapılması gerektiği ve Başkanlığa ulaştırılacak 
bu aday olma veya aday gösterme taleplerinin Baş
kanlıkça üyelerin isteklerine ve özgeçmiş belgelerinde 
belirttikleri ihtisaslarını da göstererek, soyadı ve ad 
sırasına göre düzenlenecek aday listeleriyle Yüksek 
huzurunuza takdim edileceğini de bu suretle hükme 
bağlamış bulunuyoruz. 

(Şayet madde Genel Kurulun tasvibine iktiran et
mez ise, açılacak olan müzakerelerde ileri sürülecek 
görüşlere ve verilmiş bulunan önergelere ayrıca Ko
misyon adına cevap verilecektir. Ancak, biz Komis
yon olarak maddenin bu şekliyle kabulünde her ba
kımdan yarar görmekteyiz. 

Saygıyla arz ederim. 
.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Arar. 
ilki sayın üye usul hakkında söz istemişlerdir. Mü

saade ederler mi evvela Sayın Genel1 Kurulun bu mad
de hakkındaki oyunu alayım, ondan sonra arkadaşlara 
söz vereyim? 

jSayın üyeler, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
AIBBAS GÖKÇE — Sayın IBaşkan, usul hakkında 

izin verirseniz, en aykırı olan muhalefet görüşünün da
ha evvel oylanması gerekir. Aykırı görüş muhalefet 
görüşüdür. 

(BAŞKIAN — Efendim hem aykırı görüş, hem mad
denin oya sunulması konusunda esasen Sayın Heyet 
bir karara varacaktır. Eğer madde kabul edilmezse, 
bu defa aykırı görüşe uygun ve daha evvel önerse 
veren arkadaşlarımızın önergelerinde belirttikleri konu
lara ait müzakere açacağız. 

ABBAS GÖKÇE — Kabul edilirse aykırı görüş 
oylanamaz ki artık. Oylansa da bir hüküm ifade et
mez. 

BAŞKAN — Efendim, ayrıca aykırı 'görüş oyla
maya gerek yok. Çünkü Yüksek Heyetin temayülü, 
madde üzerindeki görüşü aşağı yukarı belli oluyor. 

/O itibarla maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Komisyonların Toplantıya Çağrılması. 
MADDE 25. — (Komisyonlar, kendi başkanların

ca toplantıya çağrılır. 
Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için 

çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda ha
zırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komisyon gün
demine hâkimdir. 
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Bu çağrı ve 'gündem komisyonu üyelerine, Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sdkreterliğine, Başbakanlı
ğa, ilgili bakanlıklara, ilgili komisyonların başkanlık
larına ve teklifleri gündemde yer alan kanun teklifi 
sahibi Kurucu M'ecMs üyelerinden ilk imza sahibine 
gönderilir, Gündem ilan tahtasına da asılır. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 nou maddeyi okutuyorum. 
Komisyonlarda Hükümetin ve Mili Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterliğinin Temsili ve Uzman Çağrıl
ması. 

(MADDE 29. — Komisyon toplantılarına Başba
kan, ilgili 'bakanlar ve 'Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri katılabilir. ıBaşbakan, ilgili hakanlar ve Milli 
Güvenlik Konseyi Genel -Sekreteri gerekli görürlerse, 
kendi yerlerine, yüksek dereceli hir kamu görevlisine 
yazılı temsil yetkisi verebilirler. 

Kanun tasarı ve 'tekliflerinin Danışma Meclisi ko
misyonlarındaki' görüşmelerinde Başbakanın veya il
gili bakanın veya görevlendireceği yetkili kişinin ve 
teklif sahibi Danışma Mieclisi üyelerinden en az biri
nin veya teklif Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden 
birisi tarafından yapılmışsa Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinden görevlendirilecek yetkili bir ki
şinin hazır bulunması gereklidir. 

Komisyonlar, bilgi ve görgülerinden yararlanmak 
istedikleri kimseleri komisyona davet ederek dinleye
bilirler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kurum 
ve kuruluşlarından yazılı görüş alabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum: 
Komisyonların Yetkisi, Toplantı Yeri ve Zamanı: 
MADDE 34. — Komisyonlar Türkiye Büyük Mil

let Meclisi binasında Danışma Meclisi Başkanlığınca 
kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun ta
sarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul 
veya reddedebilir, birbirleri ile ilgili gördüklerini bir
leştirerek görüşebilirler. 

Komisyon'lar 86 ncı maddedeki özel hüküm ve 
Kumcu Meclis Hakkındaki; 2485 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (a), (Ib) ve (c) bentlerinde belli edi
len hususlar dışında kanun teklif edemezler, kendi
lerine! havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşa
mazlar, Başkanlık Divanının kararı olmaksızın Genel 
Kurulun toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar. 
Komisyonlar kanun tasarı ve tekliflerini bölerek 
ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurula sunamazlar. 

.BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Erteleme : 
MADDE 3'8. — ©ir kanun tasarı veya teklifinin 

görüşülmesi sırasında Hükümet ve M'üli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğince görevlendirilecek yet
kilinin bulunmaması sebebiyle komisyon gerekli gö
rürse, görüşme bir defa ertelenebilir. Erteleme, yazı 
ile Başbakanlığa, Mili Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğine ve ilgili bakanlığa bildirilerek gelecek 'top
lantıda bir temsilcinin hazır bulundurulması istenir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCAL1 — Sayın Baş
kan, benim muhalefetim var bu maddede. 

BAŞKAN — Evet efendim. Muhalifim diyorsu
nuz. Bir şerhiniz?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, not 
olarak koydum. Şerh alarak yazdım, var aşağıda. İm
zam da var. 

BAŞKAN — Evet, gördüm Sayın Kırcalı. Buyu
run. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben 
burada bir tercih sebebiyle değil, zorunlu bir şeyi 
açıklamak için çıkmış bulunuyorum. 

Şimdi okumakta bulunduğumuz 38 nci maddede 
bir ühtiyarilik görülmekte. Hükümet ve Güvenlik 
Konseyi temsilcisi eğer bulunmazsa, bir defa komis
yonda konu ertelenecek ve diğer sefer gelmezse müza
kereler devam edecek. 

Biz, komisyonda hangi hallerde hükümet temsil-
oisi bulunacağını 29 ncu maddede düzenledik. 29 ncu 
madde eskiden sadece bir ve üçüncü fıkralardan iba
ret idi. Hükümet temsilcisi, Milli Güvenlik Konseyi 
temsilcisinin geleceği hususu, birinci fıkrada ihtiyari 
olarak gösteriliyor idi. Şöyleydi yani: 

«Komisyon toplantılarına Başbakan, ilgili bakan
lar ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri katıla
bilir. Başbakan, ilgili bakanlar ve Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri gerekli görürlerse, kendi 
yerlerine yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı 
teimsil yetkisi verebilirler.» 

«İşte buna uygun olarak da, bu evvelce İçtüzüğün 
31 nci maddesiydi, Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri yok idi. Biz, ilk müzakerelerde Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğini de buraya ilave 
ettik, 

Şimdi, dünkü müzakereler anında da alitkomisyon 
olarak biz bir ikinci fıkra getirdik buraya. İkinci fuk-
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ramız, 2485 sayılı Kanunumuzun 25 nci maddesinin 
ikinci bendinin karşılığıdır. Bu bentte ihtiyari bir 
durum yoktur. Yani der ki, «Kanun tasarı ve teklif
lerinin Danışma Meclisi komisyonlarındaki görüşme
lerinde Başbakanın veya ilgili bakanın veya görevlen
direceği yetkili ikisinin ve teklif sahibi Danışma »Mec
lisi üyelerinden en az birinin veya 'teklif Milli Gü
venlik Konseyi üyelerinden birisi tarafımdan yapıl
mışsa Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden 
görevlendirilecek yetkili 'bir kişimin hazır bulunması 
gereklidir.» 

Birinci fıkrada ne diyor; «Verebilir, gelebilir.» 
İkinci fıkrada, «Gereklidir.» 

Şimdi, şu halde komisyonda bir mesele müzakere 
edilirken, sanki 'bir mahkemede bir savcı bulunma
dan m'üzakere edilemiyor durumunda, ille, eğer .tasarı 
ise hükümetten 'bir temsilci, ilgili 'bakan veyahut Baş
bakan veyahut göndereceği temsilci bir kişi, eğer bir 
Konsey Üyesinden gelmiş bir teklif ise, Konsey Ge
nel -Sekreteri yahut temsil edeceği bir kişi, eğer bir 
kanun 'teklifinde bulunan Danışma Meclisi üyelerin
den 'birisi ise, o 10 kişilik üyeden bir arkadaşın bu
lunması o komisyonda şart. Komisyonun bunu görü-
şebilmıesin'i, bizim organik Kanunumuzun 25 nci mad
desinin ikinci fıkrası bunu emrediyor. 

Şimdi, 38 nci madde, evVelce bu ikinci fıkra yok
ken düzenlendiği için, diyordu ki, yani komüluş mak
sadı şu; kanun görüşülürken, her kanun hükümete 
hir vazife vereceği düşüncesiyle, hükümete orada bir 
temsilci bulundurması hakkını veriyordu. Hükümet 
de, nasıl olsa kanun tasarılarını zaten başka bir mad
deye göre gönderdiğine göre tekliflerini; orada bu
lunmamasını arzu etmiyor idi. işte buna 'binaen de 
bir defaya mahsus olarak erteliyordu. 

Şimdi ben, düşünüyorum, diyorum ki, 40 nci mad
dede söylenen hükümet temsilcisi ve Milli Güvenlik 
Konseyi Genel ıSekreteri temsilcisinin bulundurulma
sı hali, ilki durumda var: Birincisi, 29 ncu maddenin 
1 nci fıkrasında gösterilen ihtiyari halde, ikincisi; aynı 
zamanda Kurucu (Meclis Hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilmiş olan zorunlu halde. 

Şimdi, biz (birincisi için diyebiliriz ki, kendisi tara
fından yapılmamış bir teklif, ister onu bulundurabi
liriz, (Bakınız burada takdirimize bağlı komisyonda.) 
ister erteleyebiliriz, deriz ki, ertelemeye gerek yok, 
bunu müzakere edebiliriz. Fakat ikinci zorunlu olan 
maddede, onlar bulunmadan, heyetin müzakere du
rumu teşekkül edemez. Bir misal vereceğim: «Genel 
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Kurulumuz salt çoğunlukla toplanır» diyoruz. Salt 
çoğunluk bir sefer teşekkül edemezse, bir sefer erte
lenir, ertesi defa; «gelen işler olsun, olmasın mievcu-
dun varlığı ile toplanır» diyemiyor isek, burada 'da bu 
sebeple, artık ister hükümet temsilcisi, ister kanun tek
lifinde bulunmuş olan (Konsey Üyesi temsilcisi, ister 
Danışma Meclisi üyelerinin temcilcisi bulunmadan 
konuşuruz, diyemeyiz. Kanun buna mani, «İlle bu
lunur» diyor. 

Bu sebeple, ben buraya «29 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasında gösterilen halilerde» kaydının konulması ge
rektiğini, bunun zorunlu olduğuna inanıyorum. Aksi 
takdirde istikbalde çok büyük yanlışlıklar çıkacaktır, 
'tartışmalar olacaktır, haltta kanunla içtüzük çatışacak
tır, hangisini tercih edeceğiz gibi bir durum karşısın
da kalacağız. 

Bu sebeple önerim, «29 ncu maddenin 1 nci fıkra
sında gösterilen hallerde» kaydının maddeye ilâve 
edilmesinin zorunlu olduğuna inanıyorum. Aksi tak
dirde, biraz evvel Söylediğim gibi, büyük çatışmalar 
olacaktır. 

Saygılar sunarım.ı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Kırcaıh. 
•Sayın Komisyonun ilave edecek bir sözü var 

mı? 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR —Verimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

'İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, aynı Komisyonda 
çalıştığımız arkadaşımızın muhalif görüşlerine çok 
büyük bir saygı beslemekle beraber, Komisyonumu
zun çoğunluğu bu görüşe katılmamıştır, ileride doğa
bilecek herhangi bir çatışma söz konusu değildir. 
2485 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 2 nçi fıkrası, 
'komisyonlara katılma hakkına sahip kimselere bir 
görev yüklemektedir; ama onların sürekli olarak 
gelmediğini düşünmek: ve bu yüzden kanun tasarı ve 
tekliflerinin de sürekli olarak ertelenebileceğini' düşün-
rmek mümkün değildir. Bu, bir kanun tasarı veya 
teklifi üzerinde iradesini ishar etmek durumunda olan 
Meclisin çalışmalarının bir noktada tıkanması de
mektir. 

Onun için madde bu şekilde tedvin edilmiştir ve 
herhangi bir çatışma değil, tam aksine 'işlerin süratle 
intacına giden ve 25 nci maddenin 2 nci fıkrasında da, 
kendilerine toplantıya katılma görevi yüklenmiş olan 
(kimselerin, bu maddenin icabını, yani 25 nci mad-
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denin icabını yerine getirmeye zorlayıcı bir hüküm 
vardır; kanunla çatışma yoktur. 

Arz ederim. 
'BASAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 39'u okutuyorum. 
Gönderme : 
MADDE 39. — Danışma Meclisi »Başkanlığına ve

rilen kanun tekliflerinin birer örneği 'Başbakanlığa ve 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine gön
derilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47'yi okutuyorum. 
Anayasa Komisyonunun Çalışma Ilıkeri : 

MADDE 47. — Danışma Meclisi ilk toplanmışım
dan itibaren en geç bir ay içinde yeni Anayasayı ve 
Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırla
mak ve bu içtüzükle verilen görevleri yerine getir
mek üzere onbeş üyeden oluşan bir Anayasa Komis
yonu seçer. 

Anayasa Komisyonu, seçimi tarihinden başlayarak 
en geç yirmidört saat içinde toplanır ve bir başkan, 
bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçerek der
hal çalışmalarına basılar. 

Anayasa Komisyonu, bir konunun aydınlatılması 
'bakımından diğer bir komisyonun, görüşü ve kararını 
almaya ihtiyaç görürse, bu hususu yazı ile sorabilece
ği gibi, görüş birliğini sağlamak amacı ile birlikte top
lanmayı da teklif edebilir. 

Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fikrini 
rapor halinde bildirir. Birilikte toplantı teklifi kabul 
edilirse, iki komisyon Anayasa Komisyonu Başkanı
nın başkanlığında toplanır. 

Anayasa Komisyonu, her ayın sonunda, çalışma
ların gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını hızlan
dıracak tekliflerini Danışma Meclisi Başkanlığına bir 
raporla bildirir. Başkanlık bu raporları derhal bas
tırarak bütün üyelere dağıtır; Komisyonun Genel 
Kuruldan karar alınmasını gerektiren bir teklifi 
varsa öncelikle gündeme alır. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade ©derseniz 
açıklamamı yapayım, ondan sonra usul ve diğer ko
nularda söz vereceğim. 

Sayın üyeler, bu madde doğrudan doğruya Ko
misyon tarafından geri istenmiştir ve Yüksek Heye

tinizce hu madde üzerinde görüşme yapılmamıştır. 
O itibarla, görüşmeyi açıyorum, söz isteyen arkadaş
lar lütfen buyursunlar. 

HALİL EVLİYA — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
HALİL EVLİYA — Hayır efendim, görüşme 

için. 
BAŞKAN — Yazıyoruz efendim. Söz isteyen ar

kadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 

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

47 nci maddeye bir fıkra eklenmesi için 15 kadar 
arkadaşımızla bir önerge vermiştik. Bu önergeyi, ge
çen seferki toplantıda bir usul eksikliği diyeceğim, o 
zaman savunamamıştık; ama şimdi bu Başkanlık ta
rafından bu hatanın düzeltilmiş olmasından dolayı te
şekkürlerimi sunarım. 

Bu Meclisin anagörevi, en büyük görevi Ana
yasa yapmak. Bu Anayasa yapma adı verilen süreçle 
ilgili olarak Tüzüğümüzde ayrı bir bölüm yoktur. 
Tüzükte kanunların nasıl yapılacağına dair en büyük 
kısım olarak, bir kısım, vardır, başka kısımlar var
dır, haltta daha ikiiıci plandaki görevler içün ıbölülmler 
ve kısımlar vardır; fakat Anayasanın nasıl yapıla
cağı hakkında hiç bir tüzük holümü yoktur, ve hat
ta daha da haşka foir şeyi müşahede etmekteyiz; 
Anayasa Komisyonu, kanunlarla özel olaraik, hize 
verilen vazife olarak açık ve seçrilk olaraik belirtildi
ği hailde, diğer kamiisyohlardan bir tanesi olarak 
gösterilmiş ve öyle tedvin edilmiştir. Bir anlamda, 
Komisyonun Anayasa üzerindeki konsepti, bir nor
mal Meclisin Anayasa değişikliğinde takip edeceği 
tavırdan ibarettir. Oysa ki, Ibiz yalnız bu yeni Ana
yasayı yapmak içim buradayız. Tüzükte bu Anayasa 
yapımcılığınım, Anayasa yapımının ağırlığını gör
mek isterdik. Ayrı bir kısım mı olur, 'belki yarısını 
kapsayabilirdi.: Bu olmamıştır. 

Başka bir noktayı daha arz etmek istiyorum;: 
Anayasa yapımcılığı, diğer kanunların yapımcılığı 

gibi 'bir siyaset bilimi tekniği, bir hukuk ıbiimi tek
niği de değildir. Bir teknisyen işi de değildir. Şunu 
sunmak istiyorum: Anayasalar, hakıilmiyetii ellinde bu
lunduran milletten itibaren birçok tercihlerin, seçe
neklerin manzumesidir, sistemidir. Bu seçenekleri, bu 
tercihleri teknisyen yapamaz. Teknisyenim, seçenek, 
tercih yapıma yetkisi de yoktur. Tercihleri millet 
yapar. Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Mille
tin seçeneklerini (buraya yansıtacağız; kademe kade-
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ime, aşlaana aşama. »Bunun metodunu bulmak mecbu-
riyiefiindeyliz; ama biz burada öyle bir manzara gör
dük iki, «Hâkimiyet 'kayıtsız şartsız komisyonların
dır» demek 'lazım belki Böyle bir şey Anayasada 
söz 'konusu olamaz.; Onun için, Anayasanın, Tüzü
ğümüzün Ibu Anayasa yapımcılığı hakkındaki sus
kunluğunu - ıbu çdk ince siyasi Ibir durum da ya
ratmaktadır - Tüzük Komisyonun buradaki suskun
luğunu tamir etmek için ıbir önerge verdik. Bu öner
gede, Anayasa Komisyonunun vazifesiyle ilgili mad
desine ıbir ek getirerek yapılmış olan bu ağır hatayı 
Ibir derece düzeltmeye çalıştık. 

Önergemizin metnini tam .okumak mümkün mü 
acaba?.... Çünkü, -M 

IBAŞKAN — Efendim, önergeyi ıbilahara okuya
cağız talbfii. Öneîrgeleri okutacağız:. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Öyle mi efen
dim?....: Peki, ben önerge üzerinde konuşuyorum. Ol
du efendim. 

Burada yaptığımız şey şu idi : 
Anayasa Komisyonuna, seçilecek olan Anayasa 

Komisyonuna görevinin büyüklüğünü hatırlatarak, 
siyasi tercihler yapma yetkisinin kendisinde olmadı
ğım hatırlataralk, bunu daha Ibüyülk ıbir birime; ko
misyon gibi küçücük 'bir birime değil, daha hüyük 
/'bir 'birime, en azından millet adına hâkimiyeti bura
da kullanacak olan Genel Kurula 'bir maruzatta bu
luruma imkânı sağlamak istedik. Bu da şu: Anayasa 
Komisyonu i k toplandığı andan liıtıiibaren en kısa ıbir 
zamanda nasıl Ibir yöntemle çalışacaıkitır?... Bu yön
temini ıgeliştirereik Yüce Meclisimize sunmasını, (bu 
Anayasa yapma yöntemini millete duyurmamızı sağ
lamaya çalıştık.. Komisyonumuz, buna da suskun
luk göstererek, hiç bir şekilde nazarı itibara almadan, 
sanki Ibir yöntem meselesi yokmuş gibi davranarak, 
yok saymıştır bu önergeyi. 

Gönül isterdi ki, bu konuşmayı yapmama ihtiyaç 
kalmamalı idi. ıBu yöntem meselesini Komisyon ken
diliğinden, kendi maddesine, kendi Ikonseptlerine en
tegre ederek bize yenli bir madde ile gelebilirdi. Gel
memiştir, Komlsıyon İsrar etmiştir; «'Böyle bir yön
tem meselesi yoktur» demiştir bir anlamda. 

Arkadaşlar;' 
Anayasa yapımcılığı siyasi bir süreçtir. Hatta sos

yal! ve siyasal bir süreçtir, büyük blir süreçtir. Bunu 
bir teknisyen işine indirgemek, bu millete haksızlık 
olur. Bu komisyonların işi değildir. Geçmişte de bu
nu yapmışlardır. Geçmişte de bu olmuştur. 

Anayasa yapan kurucu meclisler var. Bıiz, tek de
ğiliz dünyada. Siyasi dünya tarihiyle, coğrafyasıyla 

blir laboratuvar gülbi bu konuda Çeşit çeşit anayasa
lar yapılıyor; çeşit çeşit kurucu meclisler var. Buna 
bir konuşmamda (kısaca temas etmiştim; hukukta ve 
siyasi ilimlilerde mukayeseli metodun fonksiyonu bu
dur. Biz, dünyaya tek başına gelmiş 'bir millet deği
liz, Bu olaylar yalnız bize olmuyor. Dünyada - de
min söylediğim gibi - laboratuıvar gibi çeşitli faktör
lerle, çeşitli şartlar içerisinde, çeşitli kurucu meclis
ler, çeşitli anayasallar yapılıyor. Bunların dozajını 
duymak meoburiyetindeyiz. 

Onun için, ıben' bu önergemde ve arkadaşlarımla 
'birlikte bu yöntem meselesini, «Usul meselesi» de
mek istemiyorum, bu şekilci hukuk mektebinin... 

•BAŞKAN — Sayın Kara!, 5 dakika doluyor; rica 
edeyim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Doluyor mu efen
ıdim?... 

Önergem tekrar okunacağı 'için, ümit ederim ki, 
Genel Kurulda Anayasa yapımcılığında yönetimin 
önemine yakışır bir tarzda bu Genel Kurulda tartış
ma açılacağını ümit ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Feyzİoğlu. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Atatürk, Büyük Nutkunda «Zaman, her şeyin, her 

hakikatin tarihin gerçekçi kucağında incelenmesini 
zamindir.» demiştir. 

Bu sözleri tüm çalışmalarımıızda ve alacağımız 
kararlarda bir an dahi hatırdan çıkartmamamız gere
kir. Unutmayalım ki, bugün, dünün yarım idi, yarının 
da dünü olacaktır. Bugün biçtiklerimiz dünkü 
ekilenlerdir, yarınki biçilecekler de, bugün ekecekle
rimizden başkası olmayacaktır. 

Çalışmalarında ve kararlarında Yüce Meclisin 
Millet önünde, dünya önünde ve tarih önünde bir 
büyük imtihan vermekte olduğu bilinci içinde bulu
nacağı şüphesizdir. Konuya bu açıdan eğilince, ha
zırlayacağımız Anayasanın geçmişteki deneylerden 
ders alan, bugünün problemlerine gerçekçi bir yak
laşımca çözümler getiren ve yarınlara güvenle, hu
zurla, umutla bakmamızı sağlayan; içtiğimiz andın 
muhtevasına tamamen uyan bir nitelikte olması za
rureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepimizin bu konuda en yüce duygularla dolu 

olduğumuzdan, oluşturacağınız Anayasa Komisyo
nu üyelerinin en isabetli ve memleket gerçeklerine 
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en uygun hükümleri arayıp bulmak isteyecdklerin-
den de asla tereddüt edilemez; fakat biz de nihayet 
160 kişiyiz. Oysa, önümüzde bizlerden en az kusur
lu, en az hatalı, en kötü uygulayıcıların bile kolay 
kolay idejenere edemeyecekleri, insan haklarına ve 
temel hürriyetlere saygılı; Atatürk inkılâplarına ve 
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı; 
işlerliği olan, memleket gerçeklerine ve İhtiyaçlarına 
uyan bir anayasa hazırlamamızı isteyen ve bekleyen 
koskoca bir millet vardır. Anayasayı hazırlarken, bu 
aziz, bu çilekeş ve kendisini 12 Eylül'den önceki ba
direden kurtaranlara karşı minnetle dolu olan bu 
milletin sinesine inmemiz şarttır. En sade vatandaşı
mızdan tutunuz, en yetkili ikişilere kadar onlardan 
görüş ve fikir istememizde çök büyük yararlar ol
duğu kanısındayım, 

Bu nedenlerle, Anayasa Komisyonu çalışmaları
nı sürdürürken sadece bazı konuların aydınlanması 
bakımından diğer bir 'komisyonun görüşü ve kararına 
başvurmakla, ya da sadece 29 ncu maddenin son ben
dinde yer aldığı üzere, gerek duyduğu kişileri Ko
misyona çağırıp görüşlerini almakla yetinmemelidir. 
Komisyon, zamanını, kapsamını ve biçimini tekrar
lıyorum, zamanını kapsamını ve biçimini, kendisinin 
tayin etmesi ikaydı ile gerektiğinde bir kamuoyu araş
ması veya yoklaması da yapabiliri ellidir ve bu imkân 
Anayasa Komisyonuna İçtüzüğün 47 nci maddesine 
eklenecek bir fıikra ile açılkça tanınmalıdır. Sonra da 
Anayasa Komisyonu,,toplayacağı bu fikirleri ve öne
rileri ifrat ve tefride kaçmalksızın, objektif ve gerçekçi 
biçimde bir tasnif ve değerlendirmeye tabi tutarak 
yararlanacağı kaynaklar arasına katmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Değişik yerlerden ve (kaynaklardan, değişik fikir

leri ve önerileri almaktan çekinmemeliyiz, yeter iki, 
onları objektif, yansız ve gerçekçi biçimde ayıkla
yıp değerlendirmesini bilelim. 

Biraz değişik tarzda ifadeye çalışacağım; hepi
miz biliyoruz iki; «'Bârikayı hakikat müdaveleyi ef
kârdan doğar.;» («^Müsademeyi efkârdan» sesleri.) 

«Müsademei efkâr»ı (değiştirerek söyleyeceğimi 
arz etmiştim başında. 

'Bu itibarla bir önergemiz vardır, bu önergemiz 
dikkate alındığı takdirde, arza çalıştığım bu husus
lar da yerine getirilme imkânına kavuşacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurunuz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Tüzüğümüzün en önemli bir maddesi ile karşı 
karşıyayız. Ne yazık ki, onun kadar önemli bir mad
deyi yeterince görüşemeden oylamış bulunuyoruz. 
Şunu »Başkanlık Divanının büyük müsamahasına sı
ğınarak arz etmek isterim iki; 19 ncu madde de 47 
nci maddeye aşağı yukarı benzer şekilde geri alın
mıştı. Doğrudur; 47 noi madde üzerinde hiç görüşme 
açılmamıştı. Ancak, 19 ncu maddede de sadece öner
geler okunmuş, önerge sahipleri çok kısa bir görüş 
açıklamışlar, bir önerge verilmişti. Çok önergeler 
vardır, bu madde, üzerindeki yapılan konuşmalarla 
çok zaman almıştır, bu itibarla bu maddeyi Komis
yon geri alsın, düzenleyerek getirsin, yeniden görüşe
lim şeklinde idi. Yani konu, 78 nci maddedeki esp
riye uygun olarak görüşülüp kararlaştırılmıştır. Bu 
itibarla, tıpkı 47 gibi 19'un üzerinde de görüşme açıl
ması gerekirdi. Onu o şekilde oylamış bulunuyoruz. 
47'de yapacağımız bazı değişiklikler bizi bir başka 
değişikliğe de götürebilecektir. 

47 mjcfiı ımjadda ile ilgili olarak bir önergemiz vardı. 
Bu önergede; «19'ia bağlantılı olarak, Anayasa Ko
misyonuna Anayasayı hazırlama dışında başka bir 
görev verilmesi Kanunun 21 nci maddesine; hem 
maddeye, hem de Kanunun esprisine, ruhuna aykı
rıdır.» demiştik. Nitekim, Komisyonu da takdir et
miştik, demiştik ki, «Bir başka komisyona üye se
çilemezler, sözünden amaçlanan husus, Anayasa 
Komisyonu üyelerine başka görev verilmemesini sağ
lamaktır ve çok doğrudur, yerindedir.» Ancak, Tü
zükte birtakım çelişkiler olduğunu ifade etmiştik. 
«Başka bölümlerde, az da olsa, çok da olsa; bile
miyoruz, yükünü, Anayasa Komisyonuna yeni gö
revler verilmiştir. ıBu, kanuna aykırıdır, Anayasa 
Komisyonuna yeni görevler verilmesi Tüzüğe de 
aykırıdır.» demiştik. 

Şimdi görüyoruz ki; bir yandan 19 ncu maddede 
«'Bütçe-'Plan Komisyonu ile Anayasa Komisyonu üye
leri bir başka komisyona üye seçilemez» deniyor. Yine 
bu espri kısmen benimsenmiş oluyor veya benimse
miş ölüyor; ama 47 nci maddeye bakıyoruz; birinci 
fıkrasında deniyor ki, «Bu İçtüzükte yer alan görev
leri yapmak 'üzere Anayasa Komisyonu kurulmuş
tur.» İşte bir çelişki daha... 

Bu İçtüzükte sayılan görevler; 88 - 91 nci mad
delerde bir Karma Komisyon vardır, Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan kurulu. Peki, bu Karma 
'Komisyon Anyasa Komisyonundan birtakım üyeler 
alarak kurulmayacak mıdır?.. Anayasa Komisyonu 
üyelerinin bir başka komisyonda görev alamayacağı-
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na ilişkin 19 ncu madde ile çelişmiyor muyuz?.. Ay
rıca da 'Kanunun esprisine ve ruhuna aykırılığı de
vam ettirmiyor muyuz?.. Bu nokıfca üzerinde önemle 
durmak lazım. Sanıyorum, çok Ikısa sürede belki 
de bir Tüzük değişikliği getirmek zorunluğu ile karşı 
karşıya kalacağız. 

Sonra ayrıca, yine takdirle andığımız bir hu
sus vardı; Anayasa 'Komisyonuna özel bir bölüm 
açılmıştı, Fevkalade doğruydu. Anayasa Komisyo
nu ihtisas komisyonları arasında nasıl sayabilirdik? 
İhtisas ikamisyonları, Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
verilen İkanun ıtasarı ve tekli fi erlini 'incelemek vs ra
porlarını Genel Kurula getirerek, Genel Kurulda 
savunmaikla görevli komisyondur. Bunun arasına, 
özel bir hükümle kurulmuş, özel bir görevi olan, bu, 
Meclisin toplanmasında önemli yeri olan, birinci 
görevi olan Anayasayı hazırlamakla görevli Komis
yonu nasıl orada sayabiliriz ve nasıl; ayrı bir bölüm 
açmış'ken, baştan yapılan düzenlemede, şimdi öbü
ründen de sarfınazar ederiz? ©öylece Anayasa Ko
misyonu için hem 19'da bir yer, ihtisas komisyonları 
arasında bir fıkra, hem 47'de bir düzenleme... Bence 
bu da fevkalade hatalı olmuştur. Yeni bir bölüm 
açılması ve İçtüzük Komisyonunun isabet buyurduk
ları ilk düzenlemeye avdet etmelerinde büyük yarar 
görüyorum. 

Ayrıca, yine önemli gördüğümüz bir değişiklik 
daha var. Yani 47 nci maddenin ilk şeklinde; yine 
isabetle getirildiğini burada arz etmeye çalıştığımız; 
tümü üzerindeki yaptığımıız konuşmada şöyle bir hü
küm vardı; «Anayasa Komisyonu, lüzumunda kura
cağı alt komisyonların çalışmalarına katılmak üzere, 
sayısı onu geçmemek şartı ile Danışma Meclisinden 
üye seçilmesini isteyebilir ve bu seçime aday göste
rebilir.» şeklimde bir hüküm vardı, fıkra devam edi
yordu. Bu fıkra tamamen çıkarılmış. Bunun hakkın
da bir önergem vardı. iBilımiyorum; ama Komisyon 
bu fıkrayı hangi gerekçe ile çıkardı, doğrusu ger
çekten merak ediyorum. Bu, sayısı az olan Anyasa 
'Komisyonunun çalışmalarına önemli katkıda buluna
cak bir hükümdü. «Bu olmadan da ikura'biliriz» de
niliyorsa şayet, ne için bu varken çıkarılmıştır?.. 

Ayrıca, yine Anayasa Komisyonu ile ilgili mad
denin son fıkrasında çalışmalarını hızlandıracak tek
liflerden söz edilmektedir. Demek ki Anayasa Ko
misyonunun da hızlı çalışması önemlidir. Aslında 
Danışma Meclisi olarak hız faktörü bizde önem ka
zanmıştır ve bunun içindir ki içtüzük Komisyonu, 
bütün içtüzüktekinin aksine olarak ve oradaki esası 

birçok maddelerde benimsediği halde, bu maddede 
benimsememiştir; yani ihtisas komisyonlarında ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi süresi 45 gün 
iken, bu Meclisin özelliğini, bu Meçisin çalışması
nı, hız faktörünü esas alarak 30 gün olarak benim
semiştir ve bu hız faktörünün, Anayasa hazırlamak
la görevli Komisyonun çalışmasında da önemli ol
duğunu belirterek; «varsa, çalışmakrını hızlandırı
cı tekliflerini Başkanlık Divanına sunar, Başkanlık 
DJvanı bunu bütün üyelere dağıtır» diye bir hüküm 
yer almıştır. Kaldı ki; Anayasa Düzeninin Korun
ması Hakkındaki Kanunun, sanıyorum genel gerek
çesinde de bu konuya temas eden; yani hız faktö
rüne temas eden önemli bir yer vardır. 

Milli Güvenlik Konseyi, Harekâtın başında Türk 
ve dünya kamuoyunun açıkladığı amaçlara, «Ata
türk ilkeleri doğrultusundan asla sapmaksızm, en 
kısa zamanda ulaşabilmek için Parlamento görevle
rini yeni bir anayasa hazırlanarak milletin tasvibine 
sunulup kabul edilinceye kadar en kısa zamanda ula
şabilmek için...» diyor. 

Yine Sayın Devlet Başkanımızın bir konuşmala
rında; «Hiç şüphe yoktur ki, Kurucu Meclis kendi
sinden beklenilen görevleri azami süratle yerine ge
tirmeye gayret edecektir.» ibaresi yer almıştır. Bu, 
12 Eylül 1981 tarihli radyo ve televizyon konuşma-
sındandır. 

Hız faktörü de bu kadar önemli; peki Anayasa 
Komisyonuna neden başka görevler veriyoruz, ne
den bunda ısrar ediyoruz?.. Doğrusu anlaşılması ha
kikaten güç oldu. 

Burada, Sayın 'Karal'ın önergesine de aynen ka
tılıyorum. Bu önergede, gerçekten Anayasa Komis
yonunun en kısa zamanda çalışmalarda benimsediği 
ilkelerin neler olduğunu, Genel Kurula getirmesin
de ve görüşülmesinde de büyük fayda var. Belki 
bu, çalışma temposunda ve zamanında da bize bir
takım ışıklar tutacaktır. Görüşlerimiz olacaktır. 
Bir zaman konulmuş mudur bilmiyorum; böyle bir 
önerge verildiğini de duymuştum. Bir ay içerisinde 
getirilmesi şeklinde, önerge böyleyse daha da doğru
dur, o önergeye de yürekten katılıyorum. 

Bendeniz, Anayasa Komisyonu ile ilgili olarak 
görüşlerimi bu şekilde açıklamış bulunuyorum. Sa
yın İçtüzük Komisyonundan istirhamımız; daha ön
ce benimsediği ilkelerden de sarfınazar etmeyerek 
bu maddeyi yeniden ve bizim bu görüşlerimizi de 
dikkate alarak düzenlemeyi kabul etmesidir. Oyla
mayı yaparken Genel Kuruldan bu konuda bütün 
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bu esasları dikkate alacağına eminiz, takdir Yüce 
Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Tüzük hazırlama çalışmalarımızın bugün bitiril

mesi dileğiyle sözlerime başlıyorum. 
«Anayasa Komisyonunun çalışma ilkeleri» kenar 

başlıklı madde birçok arkadaşımızın üzerinde önem
le durduğu, düşündüğü ve yine kendi düşünceleri 
istikametinde bu maddeyi oluşturmak için önerge 
vererek katkıda bulunmak istedikleri bir maddedir. 

Sanıyorum, «Anayasa Komisyonunun çalışma il
keleri» derken bu maddenin genelinde ne yönde ça
lışılabileceği hususunda bize bir fikir getirmemek
tedir ve Anayasa Komisyonu seçilip, çalışmaya baş
ladığı zaman kendisine çalışma ilkesi olarak yol gös
terici mahiyette görmek istediği 47 nci madde kar
şısında durup, düşünecektir. «Bana ne biçim, ne tür 
bir çalışma ilkesi getiriyor?» diye. O zaman Anaya
sa Komisyonunun üyeleri, «Nasıl çalışalım, nereden 
başlayalım, ne yapalım?..» diye yine kendi içlerinde 
bir karar, almak, oluşturmak ve çalışma yöntemleri
ni bu yolda belirlemek ihtiyacında ve zorunda kala
caklardır. 

Yüce Meclisin iradesi altında Komisyona yol gös
teren bir ilke bütünlüğü de maddede yansımamak-
tadır. Temennim odur ki, bu madde yol gösterici il
keleri belirleyici olmalıdır ve bu ilkeler Atatürk'ün 
koyduğu ilkeler olarak bu maddeye derpiş edilmeli
dir ve bu ilkeler Anayasa Düzeni Hakkında Kanu
nun ruhundan doğan, Milli Güvenlik Konseyinin 
bugün yapmakta olduğu yasal düzenleme çerçevesi 
içerisinde bu maddeye yansıtılmalıdır. Bu, yapılma
dığı takdirde 47 nci madde Anayasa Komisyonunun 
çalışmalarını geniş çapta aksatacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın fbrahim Barangil. 

İBRAHİM BARANGÎL — Sayın Başkan, Mec
lisin saym üyeleri; 

Görüştüğümüz maddenin 3 ncü fıkrasında bir 
konu var. Sözlerime evvela bu fılfcra hakkımda Ko
misyondan 'bir şey sormakla 'başlamak istiyorum: 

Madde şu: «Anayasa Komisyonu, bir konunun 
aydınlatılması bakımından diğer bir 'komisyonun 
görüşü ve kararını almaya intiyaç görürse, bu husu-
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su yazı ile sorabileceği gibi, görüş birliğini sağla
mak amacı file birlikte toplanmayı da teklif edebi
lir.» 

iKomisyona verilmiş olan normal bit yetki. 
Bundan önceki geçtiğiniz ve muhtevasına kabule 
dahil olmadığım, katılmadığım; fakat Umumi He
yetin çoğunlukla 'kabul ettiği bir 37 nci maddemiz 
vardı. Bu madde, komisyonlar, kendilerine gelen ka
nım tekliflerinin Anayasaya uygunluğunu mütalaa 
edecek, uygun görmezse reddedebilecekti. 

Şimdi, Anayasa Komisyonu başka komisyonlar
dan mütalaa isteyebiliyor. Acaba, Anayasaya aykı
rılık gerekçesiyle bir kanunu reddetme yetkisi ver
diğimiz 'bu Tüzüğün 37 nci ve kabul edilen maddesiy
le reddetme yetkisi verdiğimiz bir komisyon Anaya
sa Komisyonunun mütalaasını isteyebilecek midir, 
yoksa bu yetkiyi kendisi mi kullanacaktır? Bu maddede 
bir açıklık göremedim, evvela bunu sormak isterim. 

(Böyle ise, hikmet-i vücutu Anayasa hazırlamak
la belirlenmiş bir Anayasa Komisyonu, diğer komis
yonlardan gelecek bu gibi mütalaa istekleriyle boğu-
lursa, asli görevlerini nasıl yapacaktır? Bu, ikinci 
sorum, 

Ayrıca, 2485 sayılı Kanunun 21 nci maddesi, 1 
ay içinde 15 üyeden ibaret oluşan Ibir Anayasa ko
misyonu seçilmesinin şart olduğunu ve bunun hük
me bağlandığını görmekteyiz. 'Müteakip maddesi, 
Danışma Meclisinin da'imü komisyonlarını ve komis
yonlara üye seçimini içtüzüğe 'bağlamıştır. 

iHazırladığıımız fçtüzıükiteki Anayasa Komisyonu 
eğer kanunun Anayasa hazırlamakla görevlendirdiği 
komisyon olsa idıi, kanunun 2İ1 nci maddesinin 2 nci 
bendinde böyle bir ayrıcalık; 15 kişilik bir Anayasa 
Komisyonu seçilir diye bir ayrıcalık getirmezdi. 

İBiz, Tüzüğün; bilhassa bu maddesinin bu şekil
de düzenlenmesiyle Meclisin rutin işlerini yapacak diğer 
komisyonlar gibi esas görevi Anayasa yapmak olan ko
misyona da aynı düzeyde bir görev vermiş 'bulunu
yoruz. 

Benden evvel konuşan Karal ve Yarkın arkadaş
larımın mütalaa ve düşüncelerine aynen katılıyorum. 
O konudaki düşüncelerimi tekrarlayarak zaman al
mak İstemem. Tüzük, çalışmalarımıza yön verecek
tir; ama bu Meclis fevkalade bir dönemde göreve 
davet edilmiştir ve bu görevinin asli bölümü Anaya
sayı hazırlamak ve kanunda sayılan diğer görevleri, 
yapmaktım Bunun dışındakiler tali demeyeyim; fakat 
rutin görevlerimizin yapılmasına yön veren madde
lerdir. iBiz, onlara çok dalha büyük ağırlık verdik. 
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Asil Anayasa Komisyonunun teşekkülüne ve onun 
çal'ışmalarıını Öbür komisyonlarla beraber tuttuk., 

Takdir Yüce Heyetindir, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem üye arkadaşlarım; 
19 ncu maddeyi biraz evvel oyladık ve bundan 

evvel 19 ncu madde ile 'ilgili olıaralk 'Meclisteki görüş
meler sırasında Anayasa Komisyonunun ayrı bir Ko
misyon halinde olması veya diğer normal Komis
yonlar arasında mütalaa edilmesi konusu etraflıca 
dile getirildi. Buna rağmen Sayın Komisyonumuzun 
ayrı bir Anayasa Komisyonunun kurulmasına gsre'lc 
olmadığını, normal komisyonlar arasında mütalaa 
edilmesi gerektiğini dile getirdi ve biz de bunu böy
lece kabul ©tüik., Ancak, 19 ncu maddeden sonra 47 
nci maddeye geldiğimiz zaman Anayasa Komisyo
nuna ayrı bir ağırlık verdiğimizi görüyoruz. Anaya
sa Komisyonu eğer ağırlığı olan bir Komisyon ola
caksa bunun üzerinde biraz daha genişçe düşünme
miz ve Sayın Komisyonumuzun da bu Komisyonu 
ayrı bir komisyon olarak mütalaa etmesinde fayda 
mülahaza etmekteyim. 

«Anayasa Komisyonu çalışma İlkeleri» her ne 
kadar başlık olarak gözükmekte ise de, madde met
nime dahil değilse de 47 nci madde bence ilkeleri tes
pit etmemektedir. İlkeler yerine belki basitçe vazi
feleri, diğer 'komisyonlar ile olan münasebetleri tes
pit eîımiışitir. 47 nci maddede bahsedilen hususlar, il
keler değildir. Birindi, ikinci fıkraya bakıyorum, 
doğrudan doğruya vazifelerini tespit etmiş, «Anayasa 
Komisyonunum vazifeleri» bunlar arasında ilke yok. 
Ondan sonraki iki fıkraya bakıyorum., bunlar da di
ğer komisyonlar üle olan münasebetleri tespit etm:ş. 
Vazifeler ve münasebetler ilkeler değildir. 

B:;raz evvel muhterem arkadaşlarımın ifade ettik
leri gibi, bu 'ilkeleri tartışmaya mahal bırakmaya
cak şekilde etraflıca incelemek, tespilt etmek, gerek 
Meclis içinde, gerekse Meclis dışında yanlış anlamlara 
meydan vermeyecek şekilde bunları etraflıca tespit 
etmek lâzımdır. 

Son fıkraya bakıyorum, Komisyonun Genel Ku
ruldan (karar alınmasın! gerektiren bir teklifli varsa 
öncelikle gündeme alır.» deniyor. 

Sayın Komisyonumuzun bu hususu açıklamasını 
istirham ediyorum. Çünkü, Genel Kuruldan hangi 
konularda karar alınması isteneceği; bu madde önüme 
geldiğinden beri düşünüyorum, bir türlü karar ve-
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remiyoruım* Eğer, Tüzüğün kendisine verdiği va
zifeler 'ile ilgili bir karar alınacalksa, bunu doğrudan 
doğruya Komisyon kendi vazifesi arasana alır, Mec
listen bir karar almaya gerek yoktur. 

'Yetkiler ile ilgili 'ise, yine Tüzüğümüz Anaya
sa Komisyonumuza gerekli yetkileri vermiştir. Eğer 
çalışmalarını engelleyin herhangi bir sebep varsa, o 
da Meclisimize değil, doğrudan doğruya Meclis 
Başkanlığına intikal etltirmek suretiyle bu ihtiyaçları 
giderilebilir. Demek kıi, bugün de, yarın da karşımı
za bu Komisyonumuzun çalışması ile ilgili tereddüt
ler çıkabilecektir. 

Bir arkadaşımızın teklifi olmuştu, tartışmada 
belki diğer arikadaişilarımız da katılabilirler. Bu, «Ana
yasa Komisyonunun çalışma ilkeleri» başlıklı mad
deyi ben gerek ilkeler yönünden, gerek vazifeler 
yönünden yeterli bulmuyorum'. Komisyonumuzun 
bunun üzeninde daha etraflıca çalışarak tereddütlere 
meydan vermeyecek şekilde yenliden düzenlenmesini 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
ISayın Koımisyondan soruyorum, önergeler vardı 

daha önce verilmiş, önergelerden evvel mi sayın 
üyelere cevap vermek isterler, yoksa önergeleri de 
okuyalım; hepsine birden mi cevap daha uygun olur?.. 

İÇTÜZÜK GEÇICI KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim müsaade ederseniz şim
di arz edeyim?... 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, saygı değer üye
ler; 

Anayasa Komisyonunun çalışma ilkelerini göste
ren 47 noi madde üzerinde Komisyonumuzca ikinci 
kez yapılan görüşmeler ve tartışmalar sonunda madde 
şimdi gördüğünüz şekilli alarak 'tekrar huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. 

Bu görüşme ve tartışmalar sırasında bize intikal 
etmiş olan önergeleri de dikkatle inceledik. 

Sayın arkadaşlarımızdan bir tanesinin sorduğu 
bir husus vardı, «Evvelce sevk edilmiş olan madde
de Anayasa Komisyonunun bazı alt komisyonlar 
kurması öngörülmüştü, bu şimdi çıkarılmış» deniyor. 
Nitekim bu çıkarma keyfiyeti Komisyonumuza ha
vale edilen ve lO'dan fazla imzayı taşıyan bir öner
gedeki görüşün Komisyonumuzca benimsenmesi so
nucu olmuştur, 

Gerçekten biz Anayasa Komisyonunun Genel Ku
rula bir komisyon seçimi teklifi getirmesini, hatta 
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seçilecek olanı bu komisyona aday göstermesini ama 
bu komisyona seçilecek arkadaşların Anayasa Komis
yonunda oy hakkı bulunmaması gibi bir prensibi, 
bize ulaştırılmış olan öneregenim ışığı atanda yeni
den mütalaa ettiğimiz zaman, ilk getirdiğimiz hük
mün sakıncalarını müşahede dttik ve bu sebeple o 
fıkraları çıkardık. 

İkinci 'bir Anayasa Komisyonu yahut Anayasa
yı hazırlama komisyonu 'kurulmasına bu maddenin 
müzakeresi vesilesi ile tekrar temas edildi. Bu, 19 
nicu madde ile halledilmiş olduğu için tekrar o konu
ya dönmüyorum. 

Sayın Karal ve Feyzioğlu arkadaşlarımızın müş
terek diyebileceğim, aynı noktada toplanan görüşle
ri, Anayasa yapılırken, çok geniş çerçevede görüş 
alış - verişi yapılması ve bir kamuoyu oluşturulma
sı, bunun için de Komisyonun Genel Kurul ile sıkı 
bir işbirliği içinde olması ve çalışma yöntemlerimi 
Anayasada yer alması düşünülen ilkelerin neler ol-
<duğu hususundaki görüşlerini Genel Kurula arz 
ederek, Genel Kurulun görüşlerini alma noktasında 
'toplanabiliyor. 

İBiz Komisyon olarak bu görüşe temelde tered
dütsüz, kesinlikle katılıyoruz. Elbetteki Anayasa bu 
biçimıde hazırlanacaktır, Ancak bu, olayın, çalışma
nın, eşyanın zaten tabiatında saklı olan, mündemiç 
olan bir husustur. Bunun ayrıca içtüzük maddesi 
olarak bir metne geçmesine lüzum yoktur. Ayrıca 
bunu ifadede büyük güçlük vardır. Bir ifade noksanı 
yüzünden istenilenin dışında bazı durumlar da has:'1 

olabilir. Hatta Komisyonumuzda yapılanı görüşmeler
de sayın arkadaşlarımızın söyledikleri bu amaca 
ulaşmak için Komisyonun Genel Kurulla birlikte 
başka bir salonda toplanması imkânının dahi derpiş 
cdiM'i&inı arz edebilirim. 

Şüphesiz ki, Anayasa tasarısı Yüksek Heyetinizin 
önüne geldiği' zaman kamuoyuna açık olarak tartışı

lacaktır. Ancak, ilk çalışmaların, bazı önemli sivaç,i 
Iterciblerim söz konusu olabileceği Devlet organları 
üzerinde yapılacak ilk görüşmelerin, bu hazırlık görüş
melerinin Komisyon toplantısı olarak yapılması da
ha uygun olur kanaatiyle bu görüş ortaya atılmış; 
ama bu da İçtüzükte bir madde olarak tedvin edil-
memiştür. Yoksa, arz ettiğim gibi temelde gerek Ko
misyonla Genel Kurulun gerek Komisyon ve Genel 
Kurul vasıtasıyla yurt çapımda geniş bir kamuoyu 
oluşturulması, görüş alışverişi yapılacağı açıktır. 

Maddenin bu şekliyle gelisjiınde; Sayın Feyzioğlu 
arkadaşımız, «tik metinde bazı komisyonlarla görüş 
alışverişi vardı, yani komisyon kurulması vardı; bun

lar çıkarılmıştır, binaenaleyh bu husus daha daraltıl
mış oluyor» dediler. 

Olmuyor saygıdeğer arakdaşlarım. Çünkü, «Ko-
misyonlarıo bilgi ve görgüterindem yararlanmak iste
dikleri kimseleri komisyona davet ederek dinleye
bilirler. Kamu kuram ve kuruluşlarıyla meslek ve ku
ruluşlarından yazılı görüş alabilirler» hükmü 29 nçu 
maddede bir genel hüküm olarak hâlâ geçerliliğini 
muhafaza ediyor» 

(Bir arkadaşımız, «Genel Kuruldan ne karar iste
yebilir?» dedi. 

Şu arz ettiğim çalışmalar içinde, Komisyonun yet
kisini aşan veya Komisyonun! yerine getirilmesi için 
önceden Genel Kurulun da tasvibimi almayı uygun 
gördüğü bazı durumlar olabilir. Bu bilhassa kamuoyu 
araştırması, bir kamuoyu oluşturulması yönünde 
yapılacak çalışmalarda, ileride Komisyonla Genel Ku
rul arasımda bir aykırılık, bir tezat, bir ters düşme 
olmaması için düşünülmüş ve konulmuş bir hüküm
dür.. 

Bazı arkadaşlarımız da, «Anayasa Komisyonu
nu bfe daimi komisyonlar arasında mütalaa ettik; 
ama ondan sonra onun çalışmalarını kısmen de olsa 
düzenleyen ikinci bir madde olarak 47 nci maddeyi 
getirdik; bu bir çelişki değil midir?» diye mütalaa 
serdettiler. 

Biz bunu bir çelişki alarak görmüyoruz. Ana
yasa Komisyonunum gerek Kuruluş Kanunundan 
çıkan gerekse Meclisin bünyesi içimdeki fonksiyonları 
bakımımdan; imtiyazlı demeyeceğim, bu Mecliste ve 
hiç bir parlamentoda hiç bir komisyon diğerime naza
ran imtiyazlı bir komisyon değildir ve olamaz; ama 
üzerinde çalışacağı konunun önemi bakımımdan 
önemli bir komisyon olduğu ve içtüzükte ifade edi
lebilecek ölçüde çalışmalarına ilişkin bazı düzen
lemelerin yapılması gerektiği de inkâr kabul edilmez 
bir hakikattir. Nitekim, Bütçe - Plan Komisyonu da 
bütçe ve planı görüşeceği içim (ki, Devlet hayatının 
önemli bir çalışmasıdır), 84 ve 85 nci maddelerde 
bütçe İle ilgili bazı hükümler özel olarak getirilmiş
tir, 

Benim heyeti umumiyesiyle 47 nci madde üzerinde 
arz edebileceğim hususlar bunlardır. Maddenin bu 
şekliyle kabulünde hiç bir sakınca yoktur. 

Bir arkadaşımız, «Madde bu şekliyle kalır ise, 
yakın bir gelecekte belki bir içtüzük değişikliği tek
lifine gidilebileceğimi» söyledi. 

Normaldir; hiç bir kamun en doğru ve en mü
kemmel şekliyle çıkmaz, hayatta karşılaşılan çeşitli 
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hadiselere, 'ihtiyaçlara, zorunluluklara göre daima 
değjtirilebilir. Binaenaleyh, bu içtüzüğün kabulün
den sonra da çalışmalar şurasında ciddi bazı aksak
lıklar, İçtüzük değişikliklerini zorunlu kılan bazı 
durumlarla karşılaşılırsa bu mümkündür. Şimdiden 
her türlü ihtimali düşünüp onun tedbirini almak, in
san aklını aşan bir şeydir. Onun için maddenin bu 
şekliyle kalmasını Komisyon olarak istirham ediyo
ruz. 

'Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Teşekkür derim Sayın Arar. 
İSayın üyeler, daha önce verilmiş olan önergeleri 

okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

47 noi maddenin dördüncü fıkrasının metinden 
çıkarılmasını aşağıdaki gerekçelerle arz ve 'teklif ede
riz. 

1. Anayasa Komisyonunun! üye sayısını belirle
yen Kanun koyucu alt komisyon kurulmasını düşün-
seydi 'bunu da belirtirdi. Tüzükle alt komisyon oluş
turulması Kanunun ruhuna aykırıdır. 

2. iKanun ve Tüzükte ve özellikle 47 nci madde
nin öteki fıkralarında yeter ölçüde bilgıiı toplama, ırmü-
talaa elde etme olanakları sağlanmış iken, dördün
cü fıkra ile aynıca alt komisyonlar kurulmasını ön
görmek gayeyi aşan bir tanzim tarzıdır. 

3. Öy hakkı tanınmayan üyelerden formel olarak 
alt komisyon hüviyetiyle mesai istemek, komisyon 
kurma espirislyle bağdaşmaz. Esasen, alt komisyon 
esas komisyondan tefrik ile teşkil edilir. Dışarıdan 
alt komisyonlar teşkili uygun değildir. 

4. Danışma Meclisi tarafından oy hakkı olmayan 
alt komisyon teşkilini istemek ve bu komisyonu esas 
komisyonun emrinde çalıştırmak, Danışma M edi
şinde esas komisyonun delegasyon! olması anlamına 
gelir. Kanun dışında tüzÜMe delegasyon verilmesi 
hukuka aykırıdır. 

Saygılarımızla. 

Serda Kurtoğlu ibrahim Barangil 
Fikri Devrimsel Ertuğrul Zekai Ökte 
Turgut Kunıter Tevfik Fikret Alpaslan' 

Alâeddin Aksoy Ayhan Fırat 
Zeki Yıldırım Recep Meriç 

Fehmi Kuzuioğlu 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARİAR — Sayın (Başkan, bu önergeye esas 
Komisyonumuzca uyulmuş ve madde o şekilde ted
vin edilmiştir. 

IBAŞIKİAN — Evet efendim. 
ikinci önergeyi okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzük teklifinde aşağıdaki de

ğişikliklerin yapılmasını löneririz. 
Saygılarımızla. 
Madde 47, sondan iki fıkra önce: 
«Anayasa Komisyonu gerek görürse çalışmala

rında kamuoyu araştırması da yapar» 
Feyzi Feyzioğlu Ayhan Fırat 

Necdet Geboloğlu Orhan Civelek 
Halil Evliya Bekir Tünay 
Şadan Tuzcu Cemil Çakmaklı 

Yavuz Altop A. Güngör Çakmakçı 
Azmi Eryılmaz 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun Anayasa ya

pımında daha etkin bir şekilde katılmasını sağlaya
cak bir yöntemin geliştirilmesi amacıyla 47 nci mad
deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklüf ede
riz. 

»«Anayasa Komisyonu, Cumhuriyet Anayasasının 
yapımında izleyeceği yöntemin esaslarını ve Danış
ma Meclisi Genel Kurulu ile birlikte çalışma düze
nini belirleyecek ilk raporunu en kısa bir zamanda 
Genel Kurulun tasvibine sunar ve çalışmalarını, ka
bul edilen bu esaslara g'öre yürütür. 

Halil ibrahim Karal M, Rahmi Karahasanoğlu 
Doğan Karan Kemal iKarhan 
A. Avni Şahin İsmail Şengün 

Hayrullah Seçkin Ahmet Sarp 
Mehmet Kanat A. Lâımi Sünigü 

Feridun Şakir Öğünç Turgut Oral 
Nazmi Önder Tülay Öney 

Ahmet Samsunlu Ertuğrul Zekai Ökte 
Paşa Sarıoğlu Ali Nejat Alpat 

Necmettin Narlıoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; , 
Önergelerde mevzu edilen konular üzerinde sa

yın arkadaşlarımız görüşlerini belirtmişlerd'i; ama yi
ne söz almak isteyen sayın üye versa söz vereyim.. 
Sayın Karal buyurunuz efendim. 

HALİL İBRAHİM KİARAL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

ıBen Halil ibrahim Karal. IRaral efendim soyadım. 
karal, başka bir soyadı ile karışıyor. Elimizdeki o 
küçük özette de muhteva baştan aşağı yanlış oldu-
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ğu gibi, soyadı da yanlış, onu dikkatinize sunduğum 
•için 'özür dilerini, 

(Şimdi efendim, Sayın »Komisyon Sözcüsünün ifa-
delerindeki bir iki şeye cevap arz etmek istiyorum. 

ıBuyurdular ki, «Siyasi tercihlerin, özellikle baş
langıç aşamasındaki siyasi tercihlerin Komisyonda 
yapıilmasını tercih ettiklerini» söylediler. 

Simidi burada, dikkatimizi çekmesi lazım gelen 
başka 'bir nokta da var: Siyasi tercihler hakkında 
birkaç görüşümü daha evvel söylemiştin!. Komis
yon çalışmaları «Gizlilik» diye başka bir özellik ta
şımaktadır. Kamuoyuna, millete ulaşmanın tek yo
lu Genel Kurul tartışmalarıdır. Onun için, bu 'baş
langıç noktasındaki siyasi tercihlerin mutlaka ve 
mutlaka yine IKomisyonun (önerisiyle yöntemini tes
pit ederken bu Kurulda yapılmasının sayısız fayda
ları vardır. 

Bu siyasi tercihleri yapmanın bir teknisyen işi 
olmadığını daha evvel arz etmiştim; çünkü bir ter
cihe göre yazılacak bir tasarı başka bir tasarıdır; 
başka bir tercihe göre yapılacak bir tasarı başka bir 
tasarıdır. 

(Kaldı ki, son derece ilginç bir tecrübeyi yaşa
maktayız şu sırada. Bir tasarı maddeleştirildikten 
sonra değiştirilmesi bizim meclislerimizde çok zor 
bir süreçtir. ıKemikleştikten sonra, maddeleşttoen 
sonra, komisyonun getirdiği tasarıyı değiştirenleyiz, 
değiştirilemez. Kaldı ki, Anayasa yapımı, Anayasa 
süreci, demin de arz ettiğim gibi, çok başka bir sü-
reçtir; herhangi bir kanunun yazılması değildir. Ter
cihlerin ortaya konmasıdır ve bu, egemenliğin haki
ki sahibi olan milletten itibaren devamlı bir yansı
ma sürecinin adıdır. Bunu yaptıramaz komisyon, giz
li çalışan komisyon bunu yaptıramaz. 

Onun için, tekrar önergemizdeki belMtiğkniz 
yöntem, Anayasa yapma yönteminin, Komisyon ta
rafından, uzmanlar tarafından tespit edilerek ilk fır
satta, en kısa zamanda Kurulumuza getirilmesinin 
çok uygun olacağını ısrarla dikkati erinize arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
iSayın üyeler;.. 
ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE — Sayın Başkan 

söz istiyorum efendim., 
İBAŞKAN — İSayın Ökte, buyurunuz. 
İÇTÜZÜK GBÇİÖt (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ISMİAIİL AÖRJAR — Sayın İBaşkan, Komisyon için 
çok kısa bir söz söylemek istiyorum. 
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IBAiŞjKIAN — Sayın ökte, bir saniyenizi rica ede
yim. »Buyurunuz Sayın Arar. 

ERTUĞRUL ZBKAİ ÖKTE — Ben Komisyon
dan önce söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Daha 
evVel işaret ettiler ben farkına varamadım. 

Buyurunuz Sayın Arar. 

lîCTÜZÜK GEÇtCt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
tSMİAİL ARAR — Efendim, bir usul hatası yapıldı
ğı zehabını ve izlenimini uyandurmak istemem. Onun 
için sayın arkadaşıma arz ötmek isterim; IKomisyo
nun her zaman takaddümen söz hakkı vardır., 

Sayın Karal'ın sözlerinde bir yanlış anlaşmaya 
düşmemek için arz ediyorum:: Kapalılık ilkesini biz 
getirmiyoruz. Kanunda var, '«(Komisyonların çalış
ması kapalıdır» diyor. Biz de diyoruz ki, Sayın Ka
ral'ın ve Feyzioğlu'nun görüşmelerinde büyük haki
kat payı vardır. Komisyon !1'5 kişiyle çalışacağı yer
de, ki çalışacaktır tabii; ama bazı esasları, bazı yön
temleri tespit ederken, böyle bir genel kurulu komis
yon gibi addedip daha geniş bir salonda görüşmeli
dir; ama bu, kanunun âmir hükmü olan bir kapalı
lık içinde yapılacaktır., 

Bunun kamuoyuna duyurulması lâzım gelen kı
sımlarını, o topluluğa katılmış olanlar tensip edecek; 
bunu komisyon başkanı veya sözcüsü basma açıkla
yacaktır. 

İkincisi; komisyonlar zaten size niyabeten vazife 
gördüklerine göre, Genel iKurulun eğilimlerini, gö
rüşlerini almamak yahut onları nazarı itibara alma
mak diye bir şey de söz konusu olamaz. 

Ondan sonra işin açık tartışılması, görüşülmesi 
ise, er geç yüksek huzurunuzda olacaktır. Binaena
leyh, burada gizlilik diye bir şey yoktur; kanunun ge
tirdiği ve bütün komisyonlara şamil, bizim Anaya
sa Komisyonu için özel bir usul getiremeyeceğimiz 
bir kapalılık ilkesi vardır. 

Bunu -arz etmek istedim efenidim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ökte, buyurunuz efendim. 
ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE — Sayın İBaşkan, 

Yüce 'Meclisin saygıdeğer üyeleri;1 

(Aşağı - yukarı bir haftadır tçtüzük tartışması 
içerisindeyiz ve önemli bir-iki madde de huzurunuz
da. 

önce, çok saygıdeğer Komisyonun bir tutumuna 
değinmek istiyorum. Tutum şu: Uyumdan ziyade, fi
kirlerin bağdaştırılmasiından ziyade, genel temayül 
veya belirli görüşlerin bir araya getirilerek metinle-
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re aktarılmasından ziyade, beni bağışlasınlar gerek 
hocalarım gerek ağabeylerim gerek meslektaşlarım, 
katı 'bir savunmanın içerisindedirler., Niçin? Kime 
karşı savunma? Neye karşı savunma? 

Hukuk tekniği mevzuu ise, saygıdeğer üyeler, 
mesele hukuk tekniği mevzuu ise, onu çok başka tür
lü yaparız; açık. Biz meselelerin prensıipleriındeyiz. 

Genel Heyetin bazı temayülleri vardır. İBu tema
yüller takrirlerle huzurunuza gelmektedir. Şimdi, Ko
misyonun bu meseledeki tutumuna bakalım. 

Ne istemişiz?.. tstediğimiz şu: Efendim diyoruz, 
Anayasa Komisyonu kurulduktan sonra, en kısa za
manda, i(Zamanı kendisi takdir buyursun) yapacağı 
Anayasanın hiç değilse anaesasîarını, anaesprisini, 
hani demiyorum, hocam müsaade buyursunlar, tak
rire imza atan bir adam olarak da söylüyorum, bü
tünüyle değil; ama bir meselenin esaslarını 'getirsin
ler Heyete. iBuna mani olacak nerede bir hukuk esa
sı var? ıNerede 'bir Vicdani sakınca var? Birincisi bu, 
tounu işitiyoruz., 

Nitekim, 47 nci maddenin sonuna bakitığımız za
man, aşağı-yukarı her ay verilecek raporlardan bah
sediyor. Neden buna bir açıklık getirmiyoruz? Hiç 
değilse tok başlangıç hareketi olarak yapmıyoruz? 

Takririn ikinci bir ruh nok'ta'sı vardı. Sayın ho
camın belki dikkat nazarlarından çıktı, onu burada 
İfade buyurmadilar. O da şu: Anayasa Komisyonu 
ile Heyeti Umumiye arasındaki diyalogu, haberleş
meyi, iletişimi; ne derseniz deyiniz, çalışmayı sağlık
lı bir biçime oturtmak. Hemen denebilir, nitekim var. 
Efendim, ne diyorsun ök'te? Bunlar zaten var, işte 
ayda bir kere size, evvelâ Başkanlığa sunacağız, Baş
kanlık da size arz edecek, 

Hayır efendim, biz bunda açıklık istiyoruz ve 
derdimizi de söylüyoruz, Heyeti Umumiye de aslında 
söylüyor. Geçen gün de ifade büyürdüm, saygıde
ğer üyeler gerçekten gördüğünüz Komisyonun da ni
yeti bu; bu Komisyonun, saygıdeğer efendilerin de 
niyetleri bu, kalplerinden geçen bu aslında; ama ni
çin ifade etmiyorlar, niçin yazmıyorsunuz? Ne iste
mişiz? 

Buyurun diyoruz Anayasa yapacaksınız, tamam 
yapacağız, işte de komisyonunuz, tamam. Gel diyo
ruz en kısa zamanda 'getir, ne düşündün, nasıl tercih 
ettin, ne gibi şeyler koydun ortaya gel burada tar
tışalım. Müsaade buyurun yani. 

'Efendim, nasıl olsa bunlar Heyeti Umumiyeye 
gelmeyecek mi? Gelecek beyler, meraklanmayın, ge
lecek, belki de en ağır eleştiri dizisini yine bu karşı

nızda gömdüğünüz adam yapacak; ama mesele o de
ğil. Niye oraya gelsin? Oraya gelmeden hep bera
ber çalışsak, fikirlerimizi hep beraber yoğursak, bir 
dengeye, bir uyuma getirsek de, bu işi kısa sürede 
haîletsek kötü mu ölür? itş'te istediğimiz bu. 

Çok basit, buyurun hukuk tekniğini söyleyeyim 
size. Koyduğunuz o son fıkraya, en kısa zamanda 
deyin bir müddet koyun, Komisyon çalışma esasları
nı ve Heyeti Umumiye ile olan işbirliğini, ona baş
ka bir isim de koyun, Heyeti Umumiyeye arz eder. 
ıBicti. Bunda ne sakınca var. İşte Sayın Hocamızın 
buyurdukları takrir, bizim de imzamızı koyduğumuz 
takrir bu. )Biz burada istediğiniz kadar tartışalım, 
ne lüzum var efendim? 

Onun için beni tekrar af buyursunlar, başta ho
calarım olmak üzere lütfen katı olmayan, denge sağ
layın, uyum sağlayın, bu Meclisin gücü bütün has
sasiyetiyle bütün kalbiyle dengededir, uyumdadır. 
Rica ediyorum, lütfen bu maddeyi alın, sizin için 
fazla bir yük de değildir, '1-2 saatinizi değil, 20 daki
kanızı dahi almaz; alın ve bu işi hiç değilse bir ör
nek getirin; ama katı bir savunma ile burada bulun
mayın, biz hep biriz, neyi savunuyoruz, kime karşı 
savunuyoruz. Görüyorum en basit şeyde dahi bir sa
vunma, bir sertlik, lüzum iyok bunlara, beni af bu
yurun Sayın Komisyon Başkann Hocam ve değerli 
arkadaşlarım. 

Önerim şudur, takririmiz aynen kabul edilsin 
•efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar), 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ökte. 
Buyurun efendim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎSMAIÜL ARAR — Sayın Başkan saygıdeğer üye
ler;' 

Önce Komisyonun sert ve katı tutumu ifade
sini şiddetle reddettiğimizi ve böyle bir tutum ve dav
ranış içlinde olmadığıımızı bir kere daha ifade etmek 
isterim. Geçen gün de bir arkadaşımız getirdiğimiz 
metni savunduğumuz için bizi katı tutum içinde ol
makla suçladı. Kesinlikle ne Köımisyon çalışmaların
da, ne 'getirdiğimiz metnin yüksek huzurunuzda gö
rüşülmesi sırasında katı ve sert bir tutum içinde de
ğiliz. O kadar değiliz ki; pekçok önergeye katıldığı
mız oldu, pakçok önergenin ışığı altında tedvin etti
ğimiz maddeyi değiştirdik. 

!Bir an için arkadaşımızın katı ve sert diye tanım
ladığı tutumun aksi bir tutum içinde 'olduğumuzu 
düşünün. O Zaman bir metin üzerinde ortak bir mu-
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tabakata ve anlaşmaya varmanın imkânı olur mu? I 
Bir madde üzerinde dahi görüşüyorsunuz kaç tane 
değişik önerge var. Bunların hepsini kabul etmek, 
hepsi olur demek ortaya bir keşmekeş çıkarır, işin 
içinden çıkılmaz bir metin çikaor., 

•Binaenaleyh, ben sanırdım ki, size niya'beten gö
rev yapan, sizin görüşlerimizin ışığı altında görev ya
pan ve burada söylenen çeşitli görüşleri, tenkitleri bir 
yolda birleştirip bir metin çıkaran Komisyon, bu tu
tumundan dolayı takdire lâyık görülmeli; ama her 
halde sert ve katı tutum içindesiniz diye itham edil
memeliydi. 

Sayın arkadaşımın konuşmalarında yer alan Ana-
yasa Komisyonu ile Genel Kurulun âdeta müşterek 
çalışması gibi, bir ifadeye bürünen sözleri ise, biza
tihi Komisyon fikri ile uzlaşmaz. Eğer Anayasa ça
lışmalarının bu şekilde yapılmasını istiyorsanız, ki 
buna ıKurucu Meclis hakkındaki Kanunun amir hü
kümleri de aykırıdır, değiştiriniz o Kanunu, kaldı
rınız Komisyonu, Anayasa Genel Kurulda yapılır de
yiniz. Bakalım daha mı kolay oluyor, daha mı İyi 
netice almıyor. Onun için Sayın Ökte arkadaşımdan 
konu üzerinde biraz daha munsifane düşünmesini 
istirham ederim. 

(Saygılarımla. (Alkışlar). 
(BlAISKiAN — Teşekkür ederim., 
Sayın Dal., 
İBRİTUĞiRUL ZEİKlAt ÖÎKTE — Ökte, bunların 

hiç birisini söylemedi, 
IKIBMAL DAL — Sayın IBaşkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
47 nci madde üzerinde daha önce konuşmuştuk 

ve Komisyon bu maddeyi geri almıştı ve yeniden ted
vin ederek getirdi. O vesileyle belirtmiştik ki, bu 
Anayasa ıKomisyonu asıl Milletin içinden yansıyan 
temel düşünceyi hangi yollarla ortaya koyacak, yani 
temel hukuk düşüncesini hangi usul ve yollardan ya
rarlanmak .suretiyle ortaya koyacak. Bu 47 nci mad- I 
dede açık olarak belirtilmemişti ve Sayın Komisyon 
Sözcüsü Arar «Bu İçtüzükte yer alacak bir hüküm I 
değildir» diye cevap vermişti hatırladığıma göre. I 

Simdi, yine aynı konu tartışılıyor ve Sayın Ka-
ral ve arkadaşlarıyla Sayın Feyzioğlu ve arkadaşları I 
bir teklif getirdiler, bu teklifin birleştirilmek sure- I 
tiyle Anayasa Komisyonunun çalışma ilkelerini dü- I 
zenleyen maddeye girmesinde ben şahsen yarar görü- I 
yorum. I 

Gerçi biraz önce daha evvel Komisyon tarafın- I 
dan geri alınmış olupta kabul ettiğimiz ve simidi ka- | 
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bul ettiğimiz 29 ncu maddede bazı hükümler var. 
Diyor ki: «Komisyonlar bilgi ve görgülerinden ya
rarlanmak istedikleri kimseleri Komisyona davet ede
rek dinleyebilirler. Kamu kurumu ve kuruluşlarıyla 
meslek kurum Ve kuruluşlarından yazılı görüş ala
bilirler.» şeklinde bir hüküm var, bundan yarar
lanmak suretiyle kamuoyu oluşturulması yoluna gi
dilebilir; ama bununla beraber Anayasa Komisyonu 
diğer komisyonlar gibi değildir. Asıl Kurucu Mec
lisin amacını gerçekleş'tirmek için gerekli ön çalış
mayı yapacak Komisyondur. Diğer komisyonlardan1 

bu bakımdan başkadır, daha ayrı özelliklere sahip
tir. ©ütün yük Anayasa Komisyonu üzerindedir, bu 
Meclisin amacını, Kurucu Meclisin amacını gerçek
leştirme bakımından bütün yük Anayasa Komisyonu 
üzerindedir. 

Anayasa, evvelâ 'bunun tarafından yapılacaktır. 
Gerçi ayda bir rapor vermek suretiyle Danışma 
Meclisiyle irtibat temin edecektir, ama yine de öyle 
zannediyorum ki, gerek kamuoyu oluşturmada, gerek' 
aşıl Anayasanın gerek siyasi organizasyonunu ortaya 
çıkarmada., gerek bu siyasi organizasyon içerisinde 
yerleş'tirilecek temel hukuk düşüncesini hangi usul 
ve yöntemlerle ortaya çıkaracağını saptayacak bir 
ön programı, ön çalışmayla yaparak buraya bildir
mesinde yarar olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim sayın Dal. 
Sayın üyeler, daha önce verilmiş olan önerge

leri. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, bu takrir 
hakkında şahsımın görüşlerimi arz etmek istiyorum. 
Komisyonun kararlarıyla ilgili değil komisyonun teş-
kiliyle de ilgili değil, komisyonun fon'ksiyonuyla il
gili, Anayasa Komisyonunun fonkisyonuyla ilgili tak
rirler var, teklifler var. Bunlar üzerinde kısaca mü
saade ederseniz görüşümü söylemek istiyorum. (Ko
misyonla bir alakası yok. 

BAŞKAN — Önerge değişiklikleri, daha önce 
verilen değişiklikler Yüksek Heyete arz edilmedi, ki 
dikkate alınıp alınmaması konusunu oylamam, on
dan sonra da maddeyi oylarınıza sunmam gereki
yor. Müsaade ederseniz bu.. 

MEHMET HAZER — Hayır, diğer üyelerden 
farklı bir şeyimiz yok. Yani komisyon üyesi olma
mız konuşma hakkımızı kısıtlamaz, 

(BAŞKAN — Hayır, buyurun. Eğer bu madde 
üzerinde.. 
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IMİEHMET HAZÎER — Takrirler üzerinde. 
IBAŞK1AN — Komisyonla ilgili, komisyonla bir

likte aldığınız kararlarla ilgili bir açıklama yapacak
sınız buyurun sayın Hazer. 

jM'EHM'ET HAZIBR — komisyonla ilgisi yok. 
Komisyondan ayrı şahsi görüşümü arz edeceğim. 

(BAŞKAN — ıBuyurun efendim, buyurun. 
(MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar-

kadaşlannr, 
Komisyonda olmanın bazı kısıtlayıcı yanlaırı ol

duğunu biliyorum ve birçok cevap verilmesi gerekli 
halerde de şahsen cevap vermemenin ıstırabım ifa
de etmek isterim. 

İŞimdi ben, tenkitlere cevap verecek değilim. 
Bir hususu Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

ı'Biz komisyonların kuruluşunu konuşuyoruz. 
Fonksiyonlarını, İstikamet verecek maddeler haline 
getirmek durumunda değiliz. Anayasa Komisyonu
nun özelliği, önemi, yeri malum., Kanunlarda belir
tilmiştir, tüzükte belirtilmiştir, arkadaşlarımın ifade
lerinde açıklığa kavuşmuştur. 

iBir Anayasa yapılacak, yeni bir Anayasa. Nere
de?.. Türkiye'de. Türkiye yeni kurulmuş bir dev
let değil, yeni kurtarılmış bir ülke de değildir, birta
kım sıkıntıların içinden geçmekte olan, bir olağan
üstü hal yaşayan bir durumda olan bir ülkedir. Ye
ni bir Anayasa yapmak için bir heyet kurulmuş, bir 
Meclis kurulmuştur. Bizim görevimiz bu yeni Ana
yasayı yurdun ihtiyaçlaırına, vatandaşılaırın dertlerine 
çare bulacak önemde, genişlikte ve olgunlukta yap
maktan ibarettir. Bunu yaparken bir komisyon kur
mak zarureti vardır. Teşkilat Kanunumuzda böyle
dir, işin gereği bunu icap ettirmektedir. 

'Komisyon görevine başlarken elbette kamuoyunu 
araştıracak, elbette Yüce Heyetinizin temayüllerini, 
meylini, isteklerini öğrenecek, öğrenmek isteyecek
tir. Bunu maddeler halinde (Sıralayalım, diyelim ki, 
şunu yapacaksın; en kolay ifade, Atatürkçü ülkü ve 
ilkelerden ayrılmayacaksın diyeceğiz. Başta bunu de
mek lazım. Bu zaten meselenin temelinde, esasında 
var. Bir başka şey, burada koyduk; mesela ne di
yelim?. Tek meclis istikanı etinde çalışacaksınız mı 
diyelim vazifelerini burada tespit ederken?.,. Yargıya 
şu istikameti mi vereceksiniz diyelim, idare şu halde 
mi olsun diyelim?.. IBunları baştan peşinen madde-
leştirmek mümkün de değil, faydalı da değil. Komis
yon çalıştıkça ihtiyaçlar biraz daha açılacak. Ko
misyon 'gözünü, kulağını kapayarak çalışmayacak. 
Komisyon gözünü, kulağını dünyaya, kamuoyuna, 
vatandaşa ve Meclise açılk tutmak mecburiyetinde

dir. Sayın arkadaşlarımızın, Karal arkadaşımızla 
Feyzioğlu arkadaşımızın heyecanlarına, ifadelerine, 
isteklerine tamamiyle katılıyorum; kapalı yerlerde, 
kapalı komisyonlarda büyük davalar, büyük hukuk 
kaideleri kurulamaz, geliştirilemez; ama bütün hu
kuk kuralları da evvela dar heyetlerde hazırlanır, 
ondan sonra genişletilir, yayılır ve nihayet kamuoyu
na sunularak millete mal edilir. 

İŞimdi en basit şey kamuoyu yoklama'sı; nasıl ya
pılacak?.. Anketler mi göndereceğiz, forumlar mı dü
zenleyeceğiz?.. Bunların hepsi, her biri ayrı ayrı ya
pılabilir; fakat burada hüküm koyarak forum yapa
caksın, kazalarda, illerde toplantılar yapacaksın, mi
tingler yapacaksın demenin mahzurları olmaz mı?.. 
Veya anketler göndereceksin.. Kimlere?.. Üniversi
telere, diğer kuruluşlara. Bunların cevaplarını ala
caksın, toplayacaksın.. Buna mani hüküm yok. Ko
misyon gerekli gördüğü hallerde kabul ettiğiniz mad
delerle istediği malumatı, istediği bilgiyi toplayabi
lir, ihtiyaç gördüğü bilgileri alabilir. Asıl mühim 
olan, komisyonun başlangıçta Yüce Heyetinizin te
mayüllerini tespit etmesi lüzumuna bendeniz de ka-
niyim. Evvela bir temayülü bilsin, ne istiyor bu Mec
lis?.. Herkes tabii başka şeyler isteyecek. Herkese gö
re kanun yapılmaz; ama Heyeti Umumiyenin müşte
rek görüşü olan bazı temayüller belirir, ona göre de ko
misyon kendisine bir yön verir, bir yöntem tespit 
eder. 

/Biz bunu konuştuk kendi aramızda, nasıl yapa
lım; Genel Kurul da mı yapalım başlangıcı?.. Bu 
mümkün görülmedi, arz ettiğim bazı sebeplerle ve 
başka sebeplerle de mahzurlu görüldü. 

Komisyon, şimdi bir direktif olarak kabul etme
sini önemli gördüğüm bir noktada şunu yapabilir: 
Yüce Heyetinizi kendi toplantı salonuna, o salon (grup 
salonları olabilir, başka salonlar olabilir, o salonlara 
toplayarak başlangıç hakkında mütalaa sorabilir, 
münakaşa açabilir ve böylece başlangıçta kendi yo
lunu, kendi istikametini tespit edebilir. Komisyonun 
rehberi Anayasamızdır, yani Anayasa dediğim geç
miş Anayasa değil, Anayasa hükmünde olan Kuru
luş Kanunumuz, Atatürkçü ülkü ve ilkelerdir. Bu
nu inkâr etmeye lüzum yok. Yeni bir anayasa yapa
cağız. Yeni Anayasa yaparken eskisinden de, baş
kasından da, yabancısından da, yerlisinden de yarar
lanmak zarureti vardır. Onun için, herşeyi yıkılmış, 
kaldırılmış atılmış olarak kabul edemeyiz. Hukuk 
kuralları zaman içinde gelişir, gelişir, hatta milletler 
birbirinin hukukundan, birbirinin tecrübesinden; 
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'toplumlar 'geçmiş nesillerin tecrübelerinden yararla
nır. Biz, çok acı çekmiş, kısa zamanda birkaç defa 
demokratik hayatı kısıntıya uğramış, kesintiye uğra
mış bir ülkeyiz. Çok partili hayat 100 yıldan beri 
Türkiye'de kurulmuş, yıkılmış; aksamış, tökezlemiş 
ve bugüne gelinmiştir. Anayasa arayışları, anayasa 
çalışmaları bir asırlık, en az Türkiye'de bir asırlık 
meseledir. Görüyoruz ki, bunu demekki toprak ya
şatmıyor diyemem, toprakta kusur y0,|C) toplumda 
kusur yok, yönetimde ve bürokraside kusur vardır. 
Onun kusurlarını rejimin özüne mal ederek rejimi 
silip atmak mümkün değiL Bu demokratik rejim Tür
kiye'nin öz malı olmuştur artık. Bu batının malı, Hı
ristiyanların bir eseridir diye kabul etmiyoruz. Müş
terek maldır, medeniyet müşterek, bu demokrasi 
de müşterek malımızdır. 

O itibarla arkadaşlarımın tekliflerine tamamiyle 
katılıyorum, ama bunu formüle etmenin güçlüğünü 
de arz etmek istiyoırum. Çok uğraştık. Ben şahsen, 
arkadaşlarım da biliyorlar, beraber konuştuk kendi 
aramızda, «Ne yapalım ki, bu 'Komisyon kapalı oda
ya çekilmeden Danışma Meclisinin hiç olmazsa tema
yülünü başta öğrensin, işlerini buna göre hazırlasın, 
kararını buna göre alsın?» Bunu ancak böyle bir ih
timal, böyle bir çare ile şey yapabildik. Bir Umumi 
Heyette toplanır Komisyon başlarken, bazı karar
lar alacağını konuşur, o meydana gelecek fikirlere 
göre de kendine bir yol çizer. 

/Bir ay müddet içinde zaten çalışmalarını bildir
mek zorundadır. «Acele versin, iki gün içinde versin, 
beş gün içinde versin..» Neyi verecek? İki gün için
de, üç gün içinde da'ha kendi arasında görev taksimi 
bile yapamaz. Alt komisyonlar kuracak, birtakım 
araştırmalar yapacak, dokümanlar toplayacak. 

Sonra, komisyondaki üyeleri devamlı orada otu
rup, masa başında çalışan bir heyet olarak kabul et
mek de doğru değil. Komisyon araştırma yapacak. 

BAJŞjKlAN — Sayın Hazer, beş dakika doldu efen
dim.. 

MEHMET HAZER — Bitiriyorum efendim. 
O itibarla, arkadaşlarım haklıdırlar. Bu Heyetin 

temayülünü öğrenmeden 15 kişinin hazırlayacağı bir 
metin elbette yararlı ve yeterli olmaz, ama bu arz et

tiğim imkânlar içinde ıKomisyonun böyle hareket 
edeceğini kabul ediyoruz, hatta mecbur görüyorum 
Komisyonu böyle hareket etmeye. Böyle olunca da 
endişelerin büyük bir kısmı giderilmiş olur. 

Saygılarımla, teşekkürlerimle arz ederim. «flAlkış-
lar).. 

IBİAS/KAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın üyeler; Bir kifayeti müzakere önergesi var. 

Ondan evvel değişiklik önergelerinin dikkate alınıp 
alınmaması konusunu oylarınıza sunmak zorunda
yım. 

Birinci önerge, zaten Komisyonca dikkat© alın
mıştı. Şu önerge.. 

MtEHMET FEYZİ PEYZİOĞLU — Sayın Baş
kan, ikinci önerge, bizimle alakalı önerge için bir söz 
söylemek isterim. 

'Komisyon Sözcüsü Sayın Arar ve Sayın Hazer'in 
açıklamaları... 

BAŞKAN — Bu, «Gerek görürse çalışmalarında 
kamuoyu araşıtrması yapma..» Geri mi alıyorsunuz?. 

MEHMET FEYZİ FEYZÎOĞLU — Onu arz 
edeceğim. 

İBAŞKİAN — Estağfurullah, buyurun. 

MEHMET FEYZİ FEYZtOĞLU — Bu açıkla
malar aynı doğrultuda olduğumuzu ortaya köydü ve 
bizim istediğimizin de, zaten bu görüşlerin açıklığa 
kavuşturulması, zabıtlara geçmesiydi. Binaenaleyh, 
mesele bu şekilde bir görüş birliğine ulaştığına göre, 
ayrıca oya sunulmasını gerekli görmüyomız. 

B'AŞJKAIN — Teşekkür ederim, 
Diğer 'önerge de, lAnayasanın yapımında izlenecek 

yöntemin esaslarının tespitiyle ilgili bir raporun kı
sa zamanda Genel Kurula verilmesi hususunda bir 
fıkra 'eklenmesine dair bir tekliftik-, 

Bunu kati oylamaya sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. 'Reddedilmiştir. 

Sayın üyeler; 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. 'Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 15 dakika, oturuma ara veriyo
rum. 

Oturumu kapatıyorum.. 
Kapanma Saati : 12.05 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 12.25 

BAŞKAN : Başfeanvekili M. Vefiik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 9 ncu Birleşimin 2 nci 
Oturumunu açıyorum. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Gündem. 

MAıDDE 48. — Danışma Meclisi gündemi Danış
ma Meclisi Başkanınca: aşağıdaki sıraya göre düzen
lenir : 

1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
2. Seçim, 
3. Oylaması yapılacak işler, 
4. Kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 

gelen diğer işler, 
Gündemdeki işlerin görüşme sırası geliş tarihleri

ne göre Başkanlıkça tespit edilir. Bu sıra, Başkanın 
teklifi veya beş üyenin yazılı istemi üzerine Genel 
Kurulca değiştirilebilir, 

Başikan, (belli bir sürede sonuçlanması gereken be 
lirli bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gün 
demler ve görüşme (günleri tespit edebilir. Bu konular 
özel gündemde Başkanlık sunuşlarından sonra yer alır 
Özel gündem maddelerinden sonra, gerektiğinde, di 
ğer gündem maddelerine yer verilebilir. 

10 Kasım 'günlerine ait gündem ATTATÜRK hak
kındaki görüşmelere ayrılır. 

BAŞKAN — /Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar... 

Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE —Komisyona kısa 

bir sualim var : Şimdi 'bu sondan bir evvelki fıkra
da, «IBaşkan, ıbelli «bir sürede sonuçlanması gereken 
belirli bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gün
demler ve ıgörüşıme günleri tespit edebilir.» diye çok 
güzel 'bir hüküm getirmiş Komisyon, sağolsunlar. 

Şimdi burada sorum şu : Sayım üyelerin talepleri 
de Başkanın özel ıgündem tespiti içinde mi, değil mi? 
Gayet talbii hemen söylenmesi gereken, «Evet»ıtir; 
ama Sayın Komisyon acalba bu mevzuda ne düşü
nür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, üyelerden gelecek özel 

ıgündem tespiti ıtdkljfini Başkanlık Dlivanı ve Başikan 
elbette nazarı itibare alacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurunuz Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başikan, muhte

rem arkadaşlarım; 
(Bilindiği gibi görüşmeleır, Mecliste herhangi bir 

konu ile ilgili olarak yapılan görüşmelerdir ve bun
lar hakkında Meclis müspet veya menfi oy kullan
mak .suretiyle fikrini beyan etmek durumundadır. 

Burada som fıkrada, «10 Kasım günlerine ait gün
dem ATATÜRK hakkındaki görüşmelere ayrılır.» di
yor. Bence buradaki «Görüşmeler» kelimesi yanlış 
kullanılmış olsa gerek, yahut bir başka kelimenin ye
rine bir mürettip hatası yapılmış olsa gerek. Çünkü, 
Atatürk ile ilgili bir görüşme açacak durumda değiliz. 
Türkiye'de hiçbir makam ve mevki bu görüşmeyi aça
cak yetkiye de sahip değildir. Biz ancak Atatürk ile 
ilgili Olarak görüşlerimizi beyan edebiliriz, fikirlerimi
zi söyleyebiliriz, yeni ve genç kuşaklara Atatürk'ü iyi 
tanıtmak için konuşmalar yapabiliriz. 

Bu sebeple ben bu son fıkramın, «10 Kasım gün
lerine ait gündem, bir Atatürk programı olarak düzen
lenir» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorum. Ko
misyondaki arkadaşların da uygum bulacağını zanne
diyorum. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Tosyalı, buyurum efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Görüşmelere» değil 

de «Konuşmalara» şeklinde düzeltilmesi de mümkün
dür Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, «Konuşmalara» şeklin
deki teklife katılıyoruz. «Görüşmelere» kelimesi «Ko
nuşmalara» olarak değiştirilir ve o şekilde oylanırsa 
katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Daha ömde verilmiş önergelerden bir tanesi Atatürk 

günü olarak 10 Kasım gününün bu maddeye eklen-
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mesi hususunda idi. O yer almıştır. Bu önergeyi okut
muyorum. İkinci bir önerge var, onu okutuyorum. 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük tasarısının, «Gündem» başlıklı 48 mci 

maddesinin 2 No. lu kısmının, «Özel gündemde yer 
alacak işler» olarak değiştirilmesi ve diğer konuların 
ona göre muimaralandırılması ile, maddenin sonuna, 
«Başkanlık Divanınca, mevzuatın emredici hükümleri
ne göre, 'belli bir sürede sonuçlanması gereken, muay
yen 'bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gündem
ler ve görüşme günleri tespit edilebilir» şeklinde bir 
fıkra eklenmesini arz ve teklii'f ederiz. (Millet Meclisi 
eski içtüzüğünün 50 ve 51 noi maddeleri) 

Serafettin Yarkım Hayrullalh Seçkin 
Cahit Tutum Turgut Yeğenağa 

M. Yılmaz Özman Remzi Bamaz 
Paşa Sarıoğlu A. Asım İğneciler 
Fahri Öztürk Bahtiyar Uzunoğlu 

İsa Vardal 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Reddedilmiştir.. 
Sayın üyeler; 
48 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
)60 ncı maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyorum : 
Milli Güvenlik Konseyinin ve Hükümetin temsilli, 

MADDE 60. — Her görüşmenin 'başından sonuna 
kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere Başba
kan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilen
dirilmiş ıbirinoi derecede sorumlu daire amirlerinden 
bir kamu görevlisi ve teklif Milli Güvenlik Konseyi 
üyelerinden birisi tarafımdan yapılmışsa Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğinden görevlendirilecek 
yetkili bir kişinin hazır 'bulunması gereklidir. Bu kim
seler görüşmenin başında hazır değillerse, o konudaki 
görüşme bir defalık gelecek birleşime .bırakılır. 

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

BAŞKAN — Sayım üyeler; 
ıBu madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz iste

yen saiyın üye?.. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddenin son 

fıkrasında «Yetkilendireceği» kelimesi var. Zannedi
yorum «Görevlendireceği» manasına alınmış olmalı. 
«Sayıştay Başkanı veya yetküendtireceği...» deniyor. 

«Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği...» denmesi 
gerekirdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Fark yok; fakat olabilir efendim; 
o şekilde değiştirebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Brginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Bu «Yetkilendirme» pek ye

rindedir bence. Çünkü, Sayıştay Başkanı bir Daire 
Başkanına böyle asli bir görev veremez, ancak yetki 
verebilir. Yani benim kanaatime göre, Sayıştaydan gel
miş arkadaşlarımız var, onların fikirlerimi alalım; bir 
Başkanı görevlendiremez, ancak ona yetkil verebilir; 
çünkü o da aynı seviyede bir Daire Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, yetki verilince 

o yetkinin kullanılıp kullanılmaması, yetkiyi alan kim
senin ihtiyarında kalır. Görev verilince o görevin ifa
sı şart olur. O itibarla, Sayıştay Başkanı gelmiyorsa bi
risine yetki verir, o yetkiyi kullanmaz, gelmez. Oy
saki görevlendirilirse, o görevin icabını yapmaya gö
rev verilen kimse mecburdur. O itibarla Hocamın de
diğine katılmıyorum. 

iBAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
«Yetki» ve «Görev» kelimelerinden hangisinin ola

cağını Yüce Heyetiniz tespit edecektir. Her ikisini de 
evvela oylarınıza sunar, kaibul edeceğiniz kepmeyi 
maddeye ithal etmek suretiyle maddenin tümünü oyu
nuza sunmuş olurum. 

LÜTPULLAH TOSYALI — Sayın Başkan.... 
iBAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTPULLAH TOSYALI — Sayın Başkanı, ikisi

ni beraber kullanalım; «Görevlendireceği ve yetkilen
direceği» şeklinde. 

©AŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon?., 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, doğrusu bizim yazdığı
mız gibidir, «Yetki» dir bu, «Görev» değildir. 

BAŞKAN —«Yetki» kelimesinin kabulünü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddenin bu tarzda tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 ncı maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyorum. 
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Tasarı veya Teklifin Tümü ve Maddeler Üzerin
de Konuşmalar. 

MADDE 76. — Kanun tasarı veya tekliflerinin gö
rüşülmesinde, önce tasarı veya teklifin tümü hakkın
da söz verilin. Tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
nınca maddelere geçilmesi oya sunulur. Maddelere ge
çilmesi (kabul edilmezse Başkan, tasarı veya teklifin 
reddedilmiş olduğunu bildirir. 

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 — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

ıM. EEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

ıBAŞKlAiN —Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, metinler oku

nurken belki aceleden bazı okuma hataları yapılıyor, 
«Veya» yerine «Ve» kullanılıyor. Mesela; bu oku
nan maddede tam ters olarak anlaşılabilecek bir ke
lime okundu; «İstenmemişse» kelimesi «İstenmişse» 
olarak okundu. Tabiatıyla zapta .geçiriliyor. Metin o 
şekliyle ileride tereddütlere yol açacaktır. Bu bakım
dan, maddeler okunurken biraz daha dikkatli dayra-
nılmasını arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
87 nci maddeye geçiyoruz, maddeyi ûlkutuyörum : 
(Anayasanın Değiştirilmesi ve Maddelerin Kabulü. 

iMADDE 87. — Anayasa değişiklik teklifleri, diğer 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule 
tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa 
görüşülür. 

ikinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 
kırksekiz saat geçmeden başlanamaz. 

İkinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde ve
rilmiş olan değişiklik önergeleri yetmişsekizinöi mad
dede belirtilen esaslara göre görüşülür. Maddeler açık 
oya sunulur. 
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(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu maddenin konuşulması sırasında Sayın Komis

yon bu maddeyi geri almıştı. Bu maddenin durumu 
şöyle dile getirildi; bendeniz Yüksek Heyetinizin önün
de genel konuşma yaparken bu maddenin, Kurucu 
Meclis Kanununa aykırı olması nedeniyle İçtüzükten 
çıkarılmasına sadece değinmiştim. Bundan sonra tü
mü üzerinde yapılan konuşmalar sırasında çok kıy
metli Sayın Sözcü bu maddenin KOmüsyonca geri 
alınacağını ifade etti. Daha sonra maddeler görüşü
lürken Komisyon bu maddeyi geri aldı. Bizim de bir 
önergemiz var; Sayın Kemal Dal ve arkadaşları ta
rafından verilen bir önerge var. Bu önerge bu madde
nin İçtüzükten çıkarılmasını öngörüyor. Neden İçtü
zükten çıkarılmasını öngörüyor?.. Müsaade buyuru!ur
sa izah edeyim efendim. 

Bu madde daha önce mevcut Meclis içtüzükle
rinden alınmış bir hükümdür. Millet Meclisıi İçtüzü
ğünün 91 nci maddesine paralel bir maddedir. Ancak, 
elimizde mevcut ve bizim kuruluşumuza imkân ve
ren Kurucu Meclis hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin ikinci fıikrasında şu hükmü ifade etmektedir, 
kapsamaktadır : «)Bu Kanun hükümleri dışında ka
lan hususlarda Milli Güvenlik Konseyi, 2324 sayılı 
Anayasa düzeni hakkındalki Kanun uyarınca, Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhu
riyet Senatosuna ait görevleri yerine getirir ve yetkile
ri kullanır.» 

.Kurucu Meclisin görevleri hakkındaki 2 nci mad
de ise, birinci fıkrasında; «a) Yeni Anayasayı ve Ana
yasayı halkoyuna, sunuluş kanununu hazırlamakla, Da
nışma Meclisini görevlendirmiştir.» 

Yeni bir Anayasa hazırlamakla Danışıma Meclisi 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Yoksa mevcut Ana
yasa değişikliklerini yerine getirmekle görevlendirilmiş 
değildir. Kanaatımca, ortada bir yetkisizlik vardır. 
Bir hukuki tasarrufta yetkisizlik, ağır sakatlıkla ma
lul olmayı gerekli kılar. Hukuk dilinde biz buna, eski 
deyimle keenlemyekûn, yeni deyimle yokluk diye ifa
de etmekteyiz. Yok olan bir hükmün, hukuki bakım
dan hiçbir şekilde geçerliliği de söz konusu olmaz; 
yani hukuken mevcudiyeti ileri sürülemez. İçtüzüğü
müzde ağır ve sakat olan bir hükmün yer almasına 
kesim olarak gönlüm razı olmamaktadır. 
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Sayın Komisyon üyesi arkadaşlarımın da bu gö
rüşüme katılmalarını rica, ediyorum. Biz yeni Ana
yasa hazırlamakla görevliyiz. Biz Anayasayı değdştir-
ırıekle görevli değiliz. Yeni Anayasa hazıırlamaik baş
ka şeydir, mevcut olan Anayasayı değiştirmek başka 
şeydir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
.Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTıFULLAH TOSYALI — «Anayasa değişiklik 

teklifleri» denmiş, «Anayasa değişikliğine ilişkin tasa
rı ve teklifleri» denirse daıha uygun olur. 

BAŞKAN — Bvet efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTflN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
î87 nci maddeyi okuduğumuz zaman Danışma Mec

lisine Anayasayı değiştirilmesi yetkisinin de verilmiş 
olduğunu görüyoruz. Şu anda yürürlükte bir Anaya
sa vardır, 1961 Anayasasıdır. Bu Anayasa, Anayasa 
Düzeni Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde yer 
alan istisnalar ve koşullar dahilinde yürürlüktedir. 
Hangi halde değişeceği de 6 nci maddede gösteril
miştir; yani Milli Güvenlik Konseyinin 'bildiri ve ka
rarlan veya çıkardığı kanunlar, Anayasanın herhangi 
bir maddesine aykırıysa, Anayasa o aykırılık şeklin
de değiştirilmiş olur. 

iŞimdi 87 nci madde iki konuyu kapsar nitelikte
dir; yani hem 1961 Anayasasının değiştirilmemiş olan 
yürürlükteki hükümlerinin değiştirilmesi yetkisi, bu 
mümkündür; ancak ikinci konu, halkoyuna sunulan 
ve kesinleşen bir Anayasanın da değiştirilmesini kap
samaktadır. Tereddüt ettiğim için 15 dakikalık arada 
Sayın Komisyonla temas ettim; yani kesinleşen, halk
oyuna sunulan Anayasayı da kapsadığı ifade edildi. 
O zaman konu gerçekten bir yetki meselesiyle bizi 
karşı karşıya koyacaktır. 

Kurucu Meclisin görevlerime ilişkin 2 nci mad
de; «Yeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunu
luş kanununu hazırlamak» diyor. 26 nci maddeyi oku
yacağız; burada Danışma Meclisiyle ilgili kısım da, ke
sinleşme hükmü de önemlidir. Anayasanın kabulü, 
halkoyuna sunulması ve kesinleşmesi. Madde 26 : Da
nışma Meclisinin Anayasa Komisyonu tarafından ha
zırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen Anayasa met
ni, Milli Güvenlik Konseyince aynen veya değiştirile
rek kalbul edilir ve Resmi Gazetede yayınlanır. 

2. Milli Güvenlik Konseyince kabul edilen Ana
yasa Halkoyuna Sunuluş Kanunun hükümlerine göre 
halk oylanmasına sunulur. 

3. Halk oylaması sonucu kabul edilen Anayasa 
kes'inleşir.» 

Çok değerli üyeler; 
Bu ,bir Kurucu Meclistir. Bir kanadını Danışma 

Meclisi, bir kanadını da Milli Güvenlik Konseyi teş
kil ediyor. Halkoyuna, sunuluşla kesinleşen bir Ana
yasa, Kurucu Meclisin bir işlevidir, anagörevdir. Nor
mal dönemlerin parlamentoları, Anayasa değişiklikle
rini kapsayan hükümler getirebilir. Ancak, bir Kuru
cu Meclisin hazırladığı ve halkoyuna sunulduktan son
ra kesinleşen Anayasada, tekrar aynı Danışma Mecli
sini değişikliklerle yetkili kılmak, Kurucu Meclisin es
prisine de, Kanununun ruhuna da, maddelerime de ay
kırı düşer. 

Ancak; şöyle bir şey düşünebiliriz; 2 nci madde
de deniliyor ki, madde hükmüne göre; «Anayasa ke
sinleştikten sonra halkoyuna sunulur.» ikinci bir etap 
geliyor; «Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak.» Üçüncü 
bir etap, «Seçim Kanunu hazırlamak.» Bunların bir 
zaman alacağı ve bu zaman içerisinde doğacak yeni 
ihtiyaçla, halkoyuna sunularak kesinleşen Anayasanın 
da herhangi bir maddesinin değiştirilmesi zorunlulu
ğu hâsıl olursa, ne olacaktır sorusuyla karşı karşıya 
kalacağız. Bunun cevabını, halkoyuna sunulup, kesin
leşen Anayasa verecektir, biz değil. Halkoyuna sunu
lup, kesinleşen Anayasada da tekrar bu Anayasanın 
seçimler yapılıp, yeni dönem başlayıncaya kadar, 
doğacak herhangi bir ihtiyaçtan, bir maddesinin ve
ya maddelerinin bir kısmının değişmesi hâsıl olacaksa; 
halkoyuna sunulan kesin Anayasada bu hüküm de 
yer alacaktır ve bunun da nasıl değiştirileceğini orada 
gösterilecektir. Burası başka türlü Kurucu Meclis ola
maz. Orada yer alacaktır, orada gösterilecektir, ondan 
sonra ancak söz konusu olabilecektir. Yeni Anayasa
nın, halkoyuna sunulacak Anayasanın bu konuda bir 
hüküm ihtiva edip etmeyeceğini bilmeden ve yeni 
Anayasa halkoyuna sunulup, kesinleşmeden bunun 
değiştirilmesine dair hüküm getirmek fevkalade yan
lış olur, Kanuna da, biraz evvel okuduğum hükümle
re de tamamen aykırı düşer. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Doğabilecek ihtiyaçların önceden karşılanması 

hükmünü getiren bu madde, yerinde bir maddedir. 
1961 Anayasası birçok hükümleriyle bugün me

riyettedir. Buna karşı, bir değişiklik, Yüce Meclisin 
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önündeki zaman içerisinde değişik bir biçimde kar
şısına çıkabilir. Bir ihtimal maddesidir ve 1961 Ana
yasasından sonra bu Meclisin yapmakla görevli kı
lındığı yeni Anayasa için bu madde kullanılabilir 
şeklinde ve o düşünülerek tertip edilmiş şeklinde bir 
ifade ortaya koymak bence hukuka aykırıdır ve de
yimiyle Sayın Hoca'mın ifade ettiği deyimle keenlem 
yekûn telakki edilebilecek bir hukuk mevzuatı kar
şımızda yoktur. Var olan bir hukuk mevzuatı var
dır ve buna ilişkin olarak bir madde derpiş edilmiş
tir, doğrudur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Evet, buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
iki görüşü de değerli arkadaşlarımız buradan 

açıkladılar; fakat ben öyle zannediyorum ki, Sayın 
Yarkın arkadaşımızla Sayın Hoca'mız tamamiyle 
haklıdırlar ve gerçekten bizim İçtüzüğümüzde 87 nci 
maddenin bugün yeri yoktur ve bu madde bugün 
ölü bir madde hükmündedir efendim. Şöyle ki; 87 
nci madde Anayasa değişiklik tekliflerinden bahse
diyor. Yani, bu demektir ki, burada bir Anayasa de
ğişiklik teklifine lüzum hâsıl olacak ve o görüşüle
cektir. 

Bendeniz bu müessesenin bugünkü mevzuat mu
vacehesinde doğru bulunmadığı kanaatindeyim. Zi
ra, Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi açıkça diyor ki, «Milli Güvenlik Konseyin
ce kabul edilerek yayınlanan bildiri ve karar hüküm
leriyle yayınlanan ve yayınlanacak olan kanunların, 
Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez.» 

Yine 6 ncı madde diyor ki, «Milli Güvenlik Kon
seyinin bildiri ve kararlarında yer alan ve alacak olan 
hükümlerle Konseyce kabul edilerek yayınlanan ve 
yayınlanacak olan kanunların 9 Temmuz 1961 ta
rihli ve 334 sayılı Anayasa hükümlerine uymayan
ları Anayasa değişikliği olarak...»; dikkat buyurun 
efendim, «Anayasa değişikliği olarak ve yürürlükte
ki kanunlara uymayanları da, kanun değişikliği ola
rak yayınlandıkları tarihte veya metinlerinde göste
rilen tarihlerde yürürlüğe girer.» 

Şimdi farz buyurunuz, en yakın misali Yüksek
öğretim Kanunu çıktı. Bu Kanunun pek çok mad
deleri 1961 Anayasasına aykırıdır,' muhtariyet vesai
re, biliyorsunuz. Bu kanun şayet Yüksek Heyetiniz
den daha evvel geçmiş olsa idi, o takdirde 1961 Ana
yasasının alakalı hükümlerinin değişikliği cihetine 

gitmemiz gerekecekti. Halbuki buna lüzum yoktur 
efendim. Görüldüğü gibi, o tasarı şayet buradan su
dur ederse, Yüksek Heyetiniz onu kabul ederse Kon
seye gidecektir. Konseyin de tasvibine mazhar ol
duğu takdirde, kabul edildiği takdirde kesbi kanu-
niyet edecektir. O zaman ne oluyor?.. 6 ncı madde 
işlerlik kazanıyor, karşımıza çıkıyor. Yani Anaya
sanın o maddesi kendiliğinden ilga edilmiş oluyor. 

Hal böyle olunca, niçin biz daha evvel bila lü
zum burada oturup da şu elimizdeki metne göre 
Anayasanın falan maddesi buna aykırılık gösteriyor, 
o maddeyi değiştirmek yoluna gidelim diyelim?.. Bu 
bir manada, özür dileyerek söylüyorum, abesle işti
gal etmek olmaz mı, boşuna zaman kaybı olmaz mı?.. 

Bu itibarla, gerek Sayın Yarkın arkadaşımızın, 
gerekse Hoca'mızın mülahazaları tamamiyle doğru
dur. 

Kıymetli vaktinizi fazla almamak için sözlerime 
son veriyorum. Gerçekten 87 nci maddenin bu iç
tüzükten çıkartılmasının doğru olacağı kanaatinde
yim. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

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

lisinin değerli üyeleri; 
Biz daha önce bu maddenin içtüzükten çıkartıl

masıyla ilgili öneride bulunmuştuk ve Komisyon ge
ri çekmişti maddeyi. Şimdi görüyoruz ki, Anayasa
nın değiştirilmesiyle ilgili madde yeniden karşımıza 
gelmiştir. 

Evvela, usul yönünden meseleye bir baka
lım. Anayasa değiştirilmesindeki usul, normal kanun
ların değiştirilmesindeki usulden farklı olur, sert 
anayasa ise anayasa, farklı olur. 1961 Anayasasının 
155 nci maddesi bu usulü tespit etmiştir. Teklif, ev
vela Anayasa tıekMfi Türkiye Büyük Mffiıet Mıeciısli 
üye taım'sayısııniın üçte bininin 'imaasııylıa oîıur. 

jŞim'di sayın Mieülliıslin üyeteoiine sioruıyoruto, acaba 
/değişiclk teklifi nasıl otacakltıır?.. Türtk'iye Büyük Mil-
tet Medliısii mevcult muıdur bulgun? Mevou't değilıdir. 
Türkiye Büyük Mlüleıt MıeclIM görevıinıi, MiilJıi Güven-
3lik Konseyi Anıaıyaısa Düzeni Hakkımda Kanun ile 
kendiısıitnıde toplaımıışftıır, Yanli, buıgün Türküye Büyük 
MiMlet M'edjisıinıin görevleri Mlililü Güvenılük Konseyine 
aiiltıtir ve Anayasamın 155 udi maıddesiimdeki bu deği-
şifcHik teklifinde öogörtülien üye tamsıaıyusıımın üçltıe bir 
oranını nereden bulacağız?.. Evvela bu yönden bir 
güçllük var. 
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Kabulünde üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, 
her iki M'sclıisıin ayrı ayrı üçte İki çoğunluğuyla ilgili 
maddesini nasıl işleteceğiz?.. Bu yönıden evvela güç
lükle karşı karşıyayız. Zaten Anayasa Düzeni Hakkın
da Kanun, çözümü meseleyi kökümden haMıdtaişItık. 
Yani, bugün Anayasa değiştürme yatıkliıai doğrudan 
doğruya Milli Güvenlik Konseyine aittir. 

Buraya bir teklif, Anayasa değişiklik teklifi nasıl. 
gelir, kanun teklifi sekilinde nasıl ıgıelıir?.. Onun hakkın
da bir açıklama yoktur. Ne Kurucu Meclisin Kurul-
maısıylia Ilgiılli Kanunida bir açıklama vardır, ne de 
başka bir mevzuatta bir açıklama vardır, 12 Eylül' 
iden sonra getirilen düzenle. 

,Şu halde, evvela usul bakımlından Anayasa deği
şiklik tekliflıeri nasıl yapılacaktır, o bakımdan bir çık
maza gireceğiz, eğer bu madde yerinde kalırsa. On
dan sonra, değiştirme yetkisine esaslta; değiştirme yet
kisine sahip miyiz, değil miyiz, o muallaktadır. Bliz 
değiştirme yetkisine sahip olduğumuzu kabul etsek 

2. — Anayasa Komisyonu üyelikleri için aday tek
liflerinin, 21 Kasım 1981 Cumartesi günü saat 13.00'e 
kadar Başkanlık Dîvanı Kâtip Üyesi Mehmet Pa-
mak'a veya Danışma Meclisi Genel Sekreterine ya
pılmasına dair Başkanlık teklifi. 

(BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz Tuzluğun 
87 nci maddesi üzeninde müzakereye başlıamadan Sa
yın Heyetinizle Anayasa Komlilsyonu ile ilgili konuda 
bir açıkHamada bulunacağım ve bir ricada buliunaca-
ğıım. 

ıFazantesi günü Anayasa Kom&yonunu seçmek 
üzere toplanacağız. Bu itibarla, adayların tespiti 'için, 

de buradan bir değişiklik teklifi arz edilse, Milüli Gü
venlik Konseyi reddettiği takdirde Meclis güç durum
da kalacaktır. 

Zaten Anayasa Düzeni Hakkımda Kanunun 6 ncı 
maddesi her şeyi haUıetenıiştür. 6 ncı madde; «Miili 
Güvenîiilk Konseyindin karar, bildiri ve çıkardığı ka
nun Anayasaya aykırıysa Anayasa değişir, kanuna 
aykırıysa kanun değişir» diyor. Bu kadar açık bir hü
küm karşısında, burada Anayasanın değiştirilmesiiyle 
itlıgili maddenin yer alması bence lüzumsuzdur. Haltltia 
bumdan önce oyladığımız bir maddede Anayasa de
ğişikliğiyle illgili bir hüküm de yer aldı. Bence onun 
da çıkması gerekir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Dalı. 
,Sayın üyeler, vakitlimiz dolmuştur .Öğleden sonra 

14.30tfda müzakerelere devam etmek üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapeoıımıa Saati : 13.00 

şu anldan itibaren yarın saat l,3,,ÛQ'e kadar sayın üye
lerden adaylığını koyacaklar doğrudan doğruya, 
başka üye arkadaşlarının adaylıklarını teklif edecek 
olanlar da, yazılı ve imzalı >tek!lıif'lefiini Genel Sekrete-
ırimizîe, üye arkadaşilarnmızdam M'ehımeit Pamak'a su-
n'abiıliırfier. 

iBunu niçin rica ediyoruz?.. Arkadaşlarımız, da
ha çok kısa bir süre beraber çalıştıkları için birbirini 
ıtanımıyorlar. Aday aırkadaşjlarımıızın biıyografilıeriinıi 
basıtırıp, cumartesi akşamı veya pazar günü sabahın
dan itibaren bütün sayın üyelerin dolaplarına koyma
yı, bilgilerinize sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. 

»*• < ı > < ı ^ • • • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 1430 

BAŞKAN : BaşikaiMveMi <M, Veffik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — 9 ncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Bu sunuşla, pazartesi günü sabahleyin sayın üyeliler 
laidıay olan arkadaşları listesiyle birlikte; sizlilerim tek
lifinize göre 'ilişte tanızim edilecek, bastrriliacalktır, o 
oy pusulası değildir tabii, biir duyurma liisitasidir, IO 
listeyi tetkik edecekler, biyografileri tetkik edeoekller 
ve 'bu suretle 'bir karar ve kanaat edinme imkânıını 
fbulacakliardıır. 

Bu bilgiyi arz ettikten sonra, gündemlimize... 

DOĞAN KARAN — Bık soru soraibilir mliyim?. 
BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 
DOĞAN KARAN — Efendim bu takdirle kar

şılanacak bir şey, çok teşekkür ederiz. Yalnız, şöyle 
bir yalsaıl durum ortaya çıkabilir: Arkadaşlar verslim-
ler isimlerimi, Divan biyografi 'bastırsın ve dağııtsıım; 
ama zannıediyorum ki, o gün seçim başlayıncaya ka
dar ısözlü veya yazılı yapılacak başvuruyu engellliayip 
engellemeyeceği hususu vardır. 

(BAŞKAN — Efendim, bu konu için tensip eder
seniz kısa bir görüşme açabiliniz, bu konuyu karar
laştırırız. Tabii kesin karar Yüce Heyetinizindir. 

Yarın saa't 13.00'e kadar aday teklifi veya aday
lık talebi konusunda Sayın üye arkadaşımızdan baş
ka bir mütalaa 'illeri sürmek isteyen?.. 

IV. — GÖRÜŞÜLE 

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

BAŞKAN — iSayıın üyeler; 
,87 nci madde üzerinde Sayın Orhan Baysal, bu

yurun. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimin saygıdeğer üyeleri; 
Huzurunuzu fazla meşgul atmıek isitemliyorum. 

Görüışmıskte olduğumuz 87 nci madde hakkında kı
saca fikirlerimi arz etmtek için buraıda bulunuyo
rum. 

Hatırlarsınız, 37 nci madde üzerinde bir hayli 
hassasiyetle durmuştuk ve Gene'l Kurulun oy çoklu
ğuyla kabul edilmiş olan bu 37 nci madde hakkında 
görüşlerimi sunmayacağım. Yalnız, şuna da değin
meden duramayacağım : 

Yine, hatırlayacağınız üzierıe 37 nci maddede «Bar 
komisyon, bir tasarı veya teklifim Anayasaya aykırı 

(1) l'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna \eklidir. 

MUZAFFER ENDER — Sayım Başkanımı, mü
saade öder misiniz?.. 

ıBAŞ'KAN — Buyurun Sayım Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayım Başkam, muhte

rem arkadaşlar; 
Anayasa Komilsyonunun seçimimde arkadaşilaaldiam 

ıtoplu olarak istirhamım, şudur : Mümkün oîlduğu ka
dar toplumun çeşitli kesimlerinden aıikaidaşlann Ana-
lyasa Komisyonunda bulunması yerinde olur kantaa-
ıtindeyıiim. Yani, sadece hukukçular değil de, ziraatçıi, 
eğitimci, tıp gibi dalardan arkadaşların da Anayasa 
Komıiısyomunda bulundurulması yerinde olur görü
şündeyim. Mümkün mertebe, adaylar tespiıt edilliır-
iken bu noktalara dikkalt edilirse iyi bir Anayasa or
taya çıkabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Başka bir görüş olmadığıma göre, tensip ederse-

nıiz, yarım salat 13.00'e kadar aday »teklifini oyumuza 
sunlayım, kararlarımızı alalım ki... 

AKİF ENGÎNAY — Yalnız Anaıyalsa Komisyonu 
mu efendim? 

BAŞKAN — Yalnız Anayasa Komisyonu. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

İN İŞLER (Devam) 

olduğunu gördüğü takdirde gerekçeisimi bellirlterek 
maddelerin görüşülmıeis'inıe geçmeden reddeden» hük
mümü geıtirmökıte idi. 87 noi maddede ise, «Anayasa 
değişikillilk teklıifleriinlden» söz edilmektedir. 

TaJkdir edensiniz ki, değişiklik, mevcuttan farklı 
demektir. Mevcuttan farklı bir davranış içierisiinle 37 
noi mıaldde bizi girmeye kıısııtülamakıt'adıır. Hassasiyeti
miz buradan kaymaklanmakta idi. Görüşmekte oJjdu-
ğumuz içtüzüğümüzün 37 nci ve 87 nci maddeleri 
'birbirleriyle kanımca çelişkilidir. 37 nci madde ka
bul edıildiğıinıe göre, mevcut tartışmakta oOlduğumuz 
87 nci maddemin çıkarılmial&ı gerekir. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Sayın Fikri Devrimsel. 

FjKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Gene anayasa meselesi huzurumuzu işgal ediyor. 
i Biraz evvel söz alan arkadaşımız, değerli arkadaşı
mız bahsettikleri gibi, 37 nci maddeyi kabul ettik. 
O, anayasaya uygunluğun incelenmesiyle ilgili idi. 
Bu defa, 87 noi maddede, «Anayasanın değiştiril-
mösi ve maddelerinin kabulü». 
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Önce, yapacağımız konuşmalarda, şimdi gerçi, 
bu salon kapalı bir yer; ama bu kürsüden yapılan 
ikonuşmalar, bu duvarların dışına, Türkiye içine ve 
oradan da yurt dışına ulaşıyor. Onun liçün, benlim is
tirhamım anayasa gibi, tor devletin, bir milletin te
mel dayanağı olan yasa konusunda konuşurken bura
dan söylenen sözlerin bu binayı ve Türkiye hu
dutlarını aşacağını ve biraz da Yüce Heyetimizin dü
şüncelerini yansıtacağını iyi hesap etmemiz gerekir. 

«Bizim anayasadan maihrum olduğumuz» bile 
söylendi bu kürsüden. Hatta şu dahi söylendi: «Ana
yasa Komisyonu yeni anayasamızı yaparken 1961 
Anayasasına masıl uyacak; buna aykırı hüküm geti
rebilecek mi, getiremeyecek mi?;» gibi çok garip, 
hatta söylemeye dilim varmıyor; ama hiç hukuk, hıiç 
okur-yazar olmayan bir insanın Türkiye'de böyle 
bir düşünceyi serdetmeyeceği kanaatındayım. Hepini
zin bağışlayacağını umara'k bu düşüncemi belirtiyo
rum. 

Elbette biz yepyeni bir anayasa yapacağız. Yeni 
anayasa yapılırken, «Eskisine uyacak mı, uymaya
cak mı?..» diye bu düşünülür mü?.. O başka şeydir; 
sair bir kanunun anayasaya uygun olup olmadığını 
düşünmek ve gözetmek başika şeylerdir. Bunları ayır
mak lazım. 

Şimdi, 87 noi maddenin 'mahiyetini belirtmek iş
itiyorum. 

Efendim, «Anayasanın değiştirilmesi ve madde
lerinin ikabülü». Nasıl ki, 37 noi maddeyi kabul ettik. 
O zaman da dendi, «ıBu maddeye lüzum yok, çıka
ralım». Şimdi, bir kanun teklifinin anayasaya uy
gun olup olmadığını incelemek, «Lüzum yok. çıka
ralım» dediler. 

Şu soruyu soruyorum: Yeni Anayasayı yaptık. 
Diyelim, 6 ay sonra bu Anayasa bitti. Halk oyuna 
sunduk ve artık Türk Devletinin yeni bir Anayasası 
var; kabul edildi ve onu uygulamakla görevli bjr 
Heyet öldük, ondan sonra. Tabii ıkü, diğer kanun
ları, formaliteleri bitirip, yeni Türkiye Büyük Mil
let Meclisine görevi devredinceye kadar. Şimdi, yeni 
Anayasa yürürlükte ve biz, o Anayasayı gözetmek ve 
ona uymak zorunda olan bir Heyet olarak, ondan 
sonra yasama fonksiyonumuzu ifa ederken yapa
cağımız kanunların o Anayasaya uygun olup olma
yacağına bakmayacak mıyız arkadaşlar?.. Hem de 
titizlikle bakacağız. Hem de o kadar bakacağız !ki, bir 
kanunun Anayasaya uygun olup olmayacağını bilim 
ışığında, duygularımızda, etimizde, kanımızda hisse
derek bakacağız ki, Anayasayı temel kanun bilerek. 

Bu hissetmekle olur tabii; bunu duymak lazım, onun 
için lazım mutlaka. O yapacağımız Anayasayı da 
yok farz edebilir miyiz?.. Ondan sonra yasama faali
yeti ile bir sürü 'kanun çıkaracağız. Mutlaka o Ana
yasaya uyup uymayacağımızı önergelerle de inceleye
ceğiz, verilen önergeleri de onun ışığında inceleyece
ğiz, gelen kanunları da inceleyeceğiz; bu bir. Onun 
için, o 37 nci madde mutlaka lazımdı; ama o zaman 
da ona da «Lüzum yok» denmiş idi. Şimdi, bu 
maddeye «Lüzum yok, çıkaralım» deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu Heyetiniz, 1961 Anayasası-
sının yürürlükte bulunan maddelerini değiştirebilece
ği gibi, ona teklif getirebileceği gibi; çünkü yeıtki-
miz nedir?.. Kanun koymak, kanun kaldırmak, de
ğiştirmek. 1961 Anayasası da bir Ikanundur. 

'Şimdi sözü gelmişken parantez içinde şunu söy
lemek isterim: Ona «Anayasa» deniyor, diğerlerine 
«Kanun» deniyor. IBizim hukuk dilimiz zaten yamalı 
bohça. Bir şey yasadır; yani «Ceza Yasası» demiyo
ruz da «Ceza Kanunu»; ama «Anayasa» diyoruz, 
«Ana Kanun» diyelim, «Devlet Ana Kanunu» diye
lim, «Esas Teşkilat Kanunu» diyelim; ama «Yasa» 
(kelimesi girmiştir. Yasa, kanununun karşıtıdır. Bana 
sorarsanız, bu Heyetimizin (konunun dışına çıkma
maya da özen göstereceğim) görevi yasaları yapa
cağı için, Türkiye'nin yasal çatısını kuracağı için, 
dilde de bir sadelik lazım. Ya «Yasa» kelimesini 
kullanalım, ya «Kanun» kelimesini kullanalım. 
«Anayasa» dedikten sonra «Ceza» Kanunu» ol
maz, «Ceza Yasası» olur; «Türk Medeni Ya
sası» olur. Dilde sadelik, birlik, beraberlik hu
kukta yeknesaklığı, bütünlüğü ifade eder. Buna da 
ayrıca özen göstermeniz lâzım; belirtmekte yarar 
var. , 

Şimdi, onu değiştirebileceğimiz gibi, yine ilk mi
salime geliyorum : 

Yeni Anayasayı yaptık. O Anayasa ile icrayı faa
liyete başladık. Mümikün iki efendim, iş biraz uzun 
sürdü belki, geçti aradan altı ay - bir sene, aksayan 
bir maddesini gördük. Bunu değiştirmeyeceik miyiz?.. 
Bunu değiştirmeyi teklif etmeyecek miyiz?.. İşte, onun 
için, tabii ki yapacağız. İBuna engel hal yok. Biz ıcek-
M edeceğiz, görüşeceğiz. Gene usulümüze göre gi
decek Milli Güvenlik Konseyimize; Konsey son şek
lini verecek, çıkacak; Anayasamızda bir tadil olmuş 
olur. Yani, «Anayasa meselesi geldi» diye ortaya, 
«1961 Anayasasını mı acaba kast ediyorlar?..» bir öcü 
gibi, bir acayip duygular içinde... Geçende de söy
ledim. 
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Muhterem üyeler; 
Anayasa konusunda hassas olmak lâzım; ama 

özel duygularımızı aklımızın önüne geçirmemek lâ
zım. Özellikle söylüyorum. 

Madde yerindedir efendim. 
Hepinize saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Ben sadece teknik bir konuya temas etmek işiti

yorum, o da şu: 
Şimdi, bu madde burada kalsın veya kalmasın 

hiç önemi yok. Kalsa da bir zait madde olarak ka
lır; kalksa daha iyi olur. 

Şöyle : 
©ir defa Anayasanın teklifi, halen yürürlükte 

olan Anayasanın 155 nci maddesine ıgöre, «Anayasa
nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Müllet Meclisi üye 
'tamsayısının en az üçte biri tarafından yazı ile teklif 
edilebilir.:» Demek ki; Anayasayı, Kurucu Meclis, 
beraber toplanacak, üçte !iki çoğunluğun oyu ile de
ğiştirecek; buna imlkân yok, bu mümkün değil. Bu, 
eski Senatonun ve Millet İM edişinin üye tamsayısı
nın üçte birinin yazı ile (teklif etmesi suretiyle ve ilki 
Meclis ayrı ayrı 2/3 çoğunlukla karar vermek su
retiyle Anayasa değişikliği oluyordu. 

Şimdi, bakıyoruz bizîim Kurucu Meclis Hakkın
daki kanuna; o, görevleri saymış. Şunlar şunlar yapıla
bilir demiş. Yukarıya da demiş ki, «(Bu Kanun hü
kümleri dışında kalan hususlarda Milli Güvenlik Kon
seyi 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre yürütür.» O nedir? O da, tama
men Konseye verilmiş görevlerdir. Konsey, zaten 
şimdiye kadar yaptığı kanunların bir kısmı Anaya
saya aykırı. Evet, Anayasayı değiştirici şekilde de 
kanunlar çıkarmıştır ve bunların Anayasaya aykırı
lığı da iddia edilemiyor. 

O halde, bu görev tamamen Konseyin görevidir. 
Bizim esasen şey olarak, 160 kişi imzalı bir teklif da-
Ihü yapılsa, Anayasa değişikliği bu 155'nci madde kar
şısında mümkün değildir. O mümkün olmayan bir 
şeyin karşısına böyle bir madde koymanın zait oldu
ğu kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde bir 

yeterlik önergesi vardır. 
Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir 

Sayın Komisyon. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan demin ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bana intikal etmedi. Son intikal 

eden Narlıoğlu idi, söz verdim. Özür dilerim. 
AKİF ERGİNAY — Peki efendim, vaz geçtim 

öyleyse. 
/BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

İÇTÜZÜK GEÇtCt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Saygı değer üye
ler; , 

Önce şunu arz etmek isterim: «Kanunlar Anaya
saya aykırı olmaz» demek başka şey, «Anayasa de
ğişmez veya değiştirilemez» demek başka şey. Bina
enaleyh, bu maddenin 37 nci madde ile hiç bir ilgisi 
yoktur. ıBu maddenin İçtüzükte yer almasının tek 
sebebi şu. Yeni bir anayasa hazırlamakla görevli olan 
Yüksek Heyetiniz bu anayasa tasarısı hazır olduğu 
zaman, bunu M>eclMe hangi usullere göre görüşecek; 
bu madde bunları getiriyor. 

Ayrıca, halen birçok maddesi yürürlükte olan 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının her
hangi bir maddesini veya birkaç maddesini değiştir
mek gerekirse bu görüşme hangi usullere göre ya
pılacak; onu getiriyor. Yüksek Heyetinizce kabul 
edilecek ve halkoyuna sunulacak olan yeni anaya
sa, Yüksek Meclisinizin tasvibine sunulduktan son
ra Danışma Meclisinin vazifesi sona ermeyecek. Ana
yasadan sonra yapmamız gereken diğer önemli ka
nunlar var. Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanu
nu bunun başında geliyor. Bu kanunların da yapıl
ma süresinin ne olacağı önceden kestirilemez. 

Binaenaleyh, Meclisimizden geçen, Milli Gü
venlik Konseyinden geçen, halkoyuna sunularak ke
sinleşen anayasada dahi bizim vazifede olduğumuz 
süre içinde yeniden bazı maddelerin gözden geçiril
mesi veya değiştirilmesi zorunluğu doğabilir. İşte o 
takdirde dahi, yapılacak görüşmelerin usulünü tes
pit eden bu maddenin Tüzükte kalması görüşünde
yiz. Ancak, Komisyonun bu hususta ısrarlı olmadı
ğını da belirtmek isterim. Takdir Yüce Heyetinizin
dir; ancak, madde metinden çıkarsa o zaman Ana
yasa değişikliği görüşmelerinin veya Yüksek Heyeti
nizce hazırlanacak olan yeni anayasa tasarısının gö
rüşülmesinde, kanunların görüşülmesine ait daha ev
velce kabul buyurduğunuz umumi hükümler uygu
lanacaktır. Takdirlerinizi kullanırken bu hususu da 
gözönünde bulundurmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
Sayın üyeler; maddeyi oyunuza sunacağım. Ka

bul ederseniz, kabul edilmiş olur. Kabul etmezseniz 
maddenin Tüzükten çıkarılması konusunu ikinci de
fa oyunuza sunacağım. 

Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

91 nci maddeye geçiyoruz. 
Karma Komisyon Raporu : 
MADDE 91. — Karma komisyon, hazırlık ko

misyonunun raporunu ve eklerini görüşür. 
Karma komisyon dokunulmazlıkların kaldırıl

masına 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. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

AYHAN FIRAT — Burada bir önerimiz vardı. 
BAŞKAN — İBuyurun. 
AYHAN FIRAT — Hakkında görüşme yapılan 

sayın üyenin oya iştirak edip edemeyeceği husu
sunda açıklık getirilmesini istemiştik ve iştirak etme
mesi hususunda zannediyorum sayın Komisyon da 
bizimle aynı fikirdeydi, onu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
İÇTÜZÜK GEÇtCt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, muhterem arkadaşı
mızın önergesi Komisyonda ele alındı ve layık oldu
ğu ciddiyetle görüşüldü; ancak sonuçta ilgili üyenin 
kendi hakkındaki oylamada oy kullanamamasını 
teklif eden bu önergeye katılamadık. 

Sebebi şu : Meclisten çıkarma cezası almamış 
olan, üyelik sıfatı düşmemiş olan bir üyenin kendisi 
ile ilgili bir konuda dahi olsa, oy kullanamamasının 
yasaklayıcı bir hüküm olarak buraya getirilmesini 
sakıncalı bulduk. 

Ayrıca, tamsayısı 160 olan bir Mecliste bir tek 
oyun sonuca tesir edemeyeceği görüşüne de vardık; 
ancak bu üye isterse pek tabiidir ki kendi hakkında 
yapılan oylamada çekinser kalabilir, oyunu kullan
maz. Ama bunun kısıtlayıcı bir hüküm olarak geti
rilmesini doğru bulmadık. 

Bu itibarla maddeyi eski şekli ile, aynen Genel 
Kurulun tasvibine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 nci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin Cezalarında Savunma ve özür Dileme: 
MADDE 105. — Kınama ve geçici olarak Mec

listen çıkarma cezaları Başkanın teklifi üzerine Ge
nel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırı
lır. 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen üye
nin savunmasını yapmak yabut diğer bir üyeye yap
tırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma ce
zaları. tutanak özetine geçirilir. 

Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğra
yan bir üye izin alıp kürsüden açıkça af dilerse Mec
lise girmek hakkını kazanır. 

Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Evet, madde üzerinde söz isteyen 
arkadaşlarımızı lütfen işaret edelim. 

Buyurunuz Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Efendim, ben bu mad

denin son fıkrasındaki hükmü anlayamadım. «Disip
lin cezaları Bakanlar Kunilu üyeleri hakkında uy
gulanabilir...» Bunun uygulaması nasıl yapılacak; 
buna Sayın Komisyon bir açıklık getirebilir mi aca
ba?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz Sa
yın Komisyon. 

İÇTÜZÜK GEÇİOÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, bu madde görüşülmüş
tü ve sadece bir redaksiyon için Komisyonumuza 
iade edilmişti. «Diğer bir arkadaş» tabiri vardı bu
rada. Bu da değişerek «Diğer bir üyeye» olarak gel
di. Bütün değişiklik bundan ibarettir, öteki hüküm
ler aynen duruyor. 

Bakanlar Kurulu hakkında da Meclise girememe 
cezası öngörülür. 

ıBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
111 nci maddeyi okutuyorum : 
Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller : 
MADDE 111. — Genel ve Katma Bütçe Kanun 

tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişik
lik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek 
ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkında
ki kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik 
tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile Yasama Organı 
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Bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun tek
lifleri, geçici olarak harcama yapılmasına ve gelir 
toplanmasına yetki veren kanun tasarılarının tümü; 
vergi, resim ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, 
eksiltilmesine Veya artırılmasına dair kanun tasarısı 
ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanunu tasarıları, 
genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner serma
yeler hesaplarının onaylanmasına dair kanun tasa
rılarının tümü; milletlerarası andlaşmaların onay
lanması; bu andlaşmalara katılma veya bu andlaşma
ların belli hükümlerinin yürürlüğe konması hakkın
daki katılma bildirilerinin yapılmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarılarının tümü; uzun 
vadeli kalkınma planı tasarısının tümü; Anayasanın 
değiştirilmesin'e dair kanun tekliflerinin her bir mad
desi ile tümü ve bu İçtüzüğün emredici hükümleri 
ile belirtilen diğer hususların, oylanması, açık oyla
ma ile yapılır. 

İÇTÜZÜK OEÇÎOI KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkanım; 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İÇTÜZÜK OEÇlCl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkanım; 
'Bugün sayın üyelere dağıtılmış olan Danışma 

Meclisi, sıra sayısı l'e 2 nci Ek. Yani, dün akşam 
Komisyondan geçen ve maddelerin nihai şeklini gös
teren belgede ll'l nci madde için, (Aynen kabul edil
miştir) yazılmıştır. Ancak, Yüksek Heyetin ve Sayın 
Başkanlığın da hatırlayacağı gibi, dün burada yapı
lan, bu madde üzerinde yapılan değişikliklerde, «ka
nunlarda bölümler arasında aktarma yapılmasına» 
ibaresinden önce, «Program» kelimesinin ilave edil
mesi, bölümlerin ise, parantez içine alınması dünkü 
görüşmelerde tarafımızdan ifade edilmişti. 

Ayrıca, bu maddenin sondan 6 nci satırında, «Mil
letlerarası antlaşmaların onaylanması» ibaresinden 
sonra, eski metinde bulunan noktalı virgülün mana
ya yanlış bir anlam verdiğini ve bunun sadece virgül 
olarak tashihini Komisyon olarak kararlaştırdık. 
Ancak, bunlar maddi hata olarak görüldüğü için 
ikinci husus; birinci husus da dün Genel Kurulun 
zaten tasvibine arz edildiği için «Aynen kabul edil
miştir» diye geçmiştir; fakat maddenin kesin şekli 
arz ettiğim şekildedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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119 ncu maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerin Genel Esasları ve Usu)ü : 
MADDE 119. — Anayasada, 2485 sayılı Kanun

da ve İçtüzükte aksine hüküm bulunmadığı haller
de Danışma Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyon
larında yapılacak bütün seçimlerde üye tamsayısının 
salt çoğunluğu aranır. İlk oylamada sonuç alınamaz
sa ikinci oylamada en fazla oy alan veya alanlar se
çilmiş olurlar. Oylarda eşitlik olması halinde eşit oy 
alanlar arasında ad çekilir. 

Genel Kurulda seçimler, kanun ve İçtüzükle be
lirtilmiş başka bir usul yoksa, alfabe sırasıyla adlan 
okunan üyelerin oylarını kürsüdeki kutuya atmaları 
suretiyle yapılır. 

Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tespit 
edilecek üç üyeli bir tasnif komisyonu tarafından 
yerine getirilir. Bu komisyonun oylama sonuçlarına 
ait raporu, aynı oturumda başkan tarafından Genel 
Kurula açıklanır. 

Seçimlerde üyeler zil çalma suretiyle çağırılır. 

Yukarıdaki hükümler komisyonlardaki seçimler
de kıyas yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, oya sunmadan önce 
Yüksek Heyete bilgi vermek istiyorum. Bu madde 
niye geri alındı ve neden aynı şekliyle geri geldi? 

19 ncu madde, dün verilen önergelerle birlikte 
Komisyona iade edilmişti ve muhtemelen komisyon
lara seçimler; komisyonlara üye seçimini 19 ncu mad
dede uygun bir ifadeyle yerine getirmemiz halinde 
bunu 119 ncu maddede yapmayı düşünmüş olduğu
muz için bu maddeyi de ihtiyaten geri almış idik. 
Ancak, buna ihtiyaç kalmadı. Sabahki oturumda 
kabul edildiği şekliyle 19 ncu maddede bu arz etti
ğim hususu tedvin ettik ve 119 ncu maddede her
hangi bir değişiklik yapmadık; şimdi arz edeceğim 
bir küçük husus hariç, ki bu da bir ibare meselesi, 
yani bir matbaa, bir redaksiyon meselesi. Son sa
tırda, «Yukarıdaki hükümler, komisyonlardaki se
çimlerde de kıyas yoluyla uygulanır.» Bir «de» eda
tı ekleniyor efendim. Binaenaleyh, bu maddeyi bu 
küçük değişikle oya sunarsanız memnun oluruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde görüşme açmamıştık. Söz al

mak isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
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Maddeyi, «de» ilavesiyle son fıkradaki, «seçim
lerde de» değişikliği ile oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

121 nci maddeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Teşkilatı : 
MADDE 121. — Danışma Meclisinin teşkilatı 

aşağıda gösterilen birimlerden oluşur : 
1. Başkanlığa bağlı; 
a) Özel Kalem Müdürlüğü (Basın Müşavirliği) 
b) Hukuk Müşavirliği, 
2. Genel Sekreterliğe bağlı; 
a) Genel Sekreterlik Büro Müdürlüğü, 
b) Kanunlar Müdürlüğü (Komisyon görevlile

ri, İnceleme Kurulu) 
c) Tutanak Müdürlüğü, 
ç) Özlük İşleri Müdürlüğü, 
d) Saymanlık Müdürlüğü, 
e) Levazım Müdürlüğü, 
f) Daire Müdürlüğü, 
g) Sağlık işleri Müdürlüğü. 
Genel Sekreter kendisine bağlı birimleri 9 Ocak 

1950 gün ve 5509 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
ve Başkanın gözetim ve denetimi altında yönetir. 

Her birimin işi ve bu işin nasıl görüleceği Baş
kanlık Divanınca belli edilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
görüşme yapmamıştık, görüşme yapmak isteyen ar
kadaşlar lütfen işaret buyursunlar. Yalnız tespiti 
mümkün mertebe sırayla ve doğru yapmaya çalışa
lım, sayın üyelerden rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. Tüzü

ğümüzün 15 nci maddesinin 7 nci bendinde kolluk 
işlerini «Başkanın Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri ile koordinasyon sağlayarak yürütmek ve 
denetleme görevi» kabul edilmiştir. 

125 nci maddesinde de «Başkan iç ve dış güven
liği sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür» den
mektedir. Bu durum karşısında belirtilen görevlerin 
yerine getirilmesi için, Emniyet Müdürlüğünün Da
nışma Meclisi Başkanlığına bağlanması gerekir ka
nısındayım. Komisyonumuz bu hususu muhakkak ki 
görüşmüştür; konuya açıklık getirmesi bakımından 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Efendim, yerim

den kısaca arz etmek istiyorum. 
Ben de aynı konuya değinecektim, Danışma Mec

lisi Emniyet Müdürlüğü burada yoktur. Cumhuri
yet Senatosu personeli bu görevi ifa ettiğine göre, 
Cumhuriyet Senatosu teşkilatında emniyet müdür
lüğü vardır. Bu neden konmamıştır?.. 

Bir de, müşterek birimler olan Kitaplık, Matbaa, 
Sosyal işler müdürlüklerini neden düşünmemişler
dir?.. Komisyonun bu husustaki görüşünü öğrenmek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Demirel. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Efendim, ben 

de aynı soruyu soracaktım, Emniyet Müdürlüğü ne
den konmamıştır?., izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bu konuya Komisyonun Kâtip Üyesi cevap ve
recek. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU KÂTİBİ 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
121 nci madde Danışma Meclisinin teşkilatım 

bugünkü ihtiyaca göre düzenlemektedir. Senatoya 
ait olup, İçtüzüğünde yer adan ve bütçe kanunları ile 
düzenlenen kadrolar aynen çalışmalarını sürdüre
cektir. Ancak, bugünkü yönetim içinde emniyet hu
susundaki alınacak tedbirlerin çoğunlukla Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğine ait olması nede 
ni ile Emniyet Müdürlüğü bu teşkilatın içinde gös
terilmemiştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun sorduğu soruyu şöylece kar
şılayacağım. Müşterek müdürlükler diye bahsi geçen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyette bu
lunduğu dönemde, ki bunu Kitaplık, Basımevi, Bah
çe ve Parklar gibi hususları kapsamaktadır. Tüm 
yönetim, Anayasa nizamı hakkındaki Kanun gere
ğince Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
ait olduğu için, ayrıca Danışma Meclisinin teşkila
tında gösterilmemiştir. 

Arz olunur. 
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BAŞKAN -*- Teşekkür ederim. 
Daha önce verilmiş iki önerge vardı, bu önerge

leri de bilgilerinize sunuyorum; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Başkanının görevleri arasına, 

üyelerin çalışmalarının verimli olması yönünde her tür
lü önlemi alacağı, idari kadroları teşkilatlandıracağı 
alınmıştır. Bu kararın uygulanabilmesi için madde 121' 
deki Başkanlığa bağlı 'birimler arasına «c - Üyeler ile 
İlişkiler Müdürlüğü» kuruluşunun alınmasını arz ede
riz. 

Ahmet Samsunlu A. Asım İğneciler 
Rafet İbrahimoğlu Ali Mazlhar Haznedar 

Salih İnal Muzaffer Sağışman 
Hilmi Sabuncu Mehmet Kanat 
-Osman Yavuz Paşa Sarıoğlu 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var .okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 1'21 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 121. — Danışma Meclisinin idari teşkilatı, 

Danışma Meclisi Başkanının gözetim ve denetimi al
tında, kanun, İçtüzük ve yönetmeliklere uygun olarak 
Danışma Meclisi Genel Sekreteri tarafından yönetilir. 
İdari (hizmetler Genel Sekreterliğe bağlı müdürlükler 
eli ile yürütülür. 

Genel Sekreter, idari yönden teşkilâtın başı ve Baş
kanlık Divanının danışmanıdır. 

Nurettin Âyanoğlu Cahit Tutum 
Recai Dinçer Remzi Banaz 

Halil Erdoğan Gürel İsmail Şemgün 
Akif Erginay Mehmet Pamak 

Muzaffer Ender Ahmet Senvar Doğu 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşlarımız?.. Yok. Sayın Komisyonun bir görüşü 
var mı?. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Efendim, 'biz bu önergelere katıl
mıyoruz. Şimdi, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Me
murları Teşkilatı hakkında 13 Ocak 1950 gün ve 
5509 sayılı bir kanun vardır. Burada, Türkiye Büyük 
'Millet Meclisinin teşkilatı ismen zikredilmiş durum
da. Şimdi Kanun ile tespit edilmiş oılan bu birimlere 
içtüzük ile bir ilâve yapmak mümkün değil. Kaldı ki, 
bizim burada tadat ektiğimiz müdürlükler, zaten önerge 
sahipleri arkadaşlarımızın istediği yönde, yani Danış

ma Meclisi üyelerinin bütün ihtiyaçlarını, onların 
en verimli bir şekilde çalışmalarını öngörecek bir şe
kilde çalışmaktadırlar. Yeni kadrolar ihdası, yeni per
sonel alınması ise, yüksek malumları olduğu üzere, 
ancak Bütçe kanunları ile mümkün olabilmektedir. 
Binaenaleyh, bu aşamada bu madde üzerinde her
hangi bir değişiklik yapmaya imkân yoktur. 

NURETTİN Â Y A N O G L U — Sayın Başkan, ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
O (halde, bu önergeyi oylamıyoru!m. Birinci öner

geyi tekrar okutuyorum. 
(Ahmet Samsunlu ve 9 arkadaşının önergeleri 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR —Şimdi o önergeye zaten katılmış 
bulunuyoruz, bir küçük fark ile. Gördüğünüz gibi, 
muhterem arkadaşlarımızın gördükleri gibi, Başkan
lığa bağlı Özeil Kalem Müdürlüğü ve Hüicuk (Müşa
virliği dışında diğer bütün birimler Genel Sekretere 
bağlıdır. Ancak bu önergede, buna ilaveten «Genel 
Sekreterin Başkanlık Divanının danışmam» oMuğu 
'ibaresi vardır. Böyle bir hüküm kanunda da yok. 
Kaldı ki, tatbikatta hiç bir Başkanlık Divanı top
lantısı yoktur ki Genel Seıcreter katılmasın. Binaen
aleyh, mevzuatta olmamakla birlikte, işlerin en yet
kili yürütücüsü olarak zaten Genel Sekreter Başkanlık 
Divanının fiilen danışmanı durumundadır; ama bunu 
bir metinde ifade etmek biraz güç gözüktü Komis
yona. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun, rica ederim. 
CAHİT TUTUM — Efendim, Sayın Komisyon

dan bu Hukuk Müşavirliği ile Genel Sekreterlik ara
sında nasıl bir ilişki düşünüyorlar?.. Tamamen kopuk 
mudur bu, yoksa Özel Kalem statüsünde bir ilişki 
mi söz konusudur?.. Özlük (hakları bakımından ve 
personel bakımından acaba Hukuk Müşavirliği ile 
Genel Sekreterlik arasında nasıl (bir ilişki var?.. Bu
nu sormak istiyorum Sayın Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, Hukuk Müşavirliğinin 
Başkanlığa bağlanmış olmasının. sebebi, Hukuk Mü
şavirliğinin vereceği mütalaalarda daha bağımsız ha-
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reket etmesini sağlamaktan ileri geliyor; ama o mü
şavir dahil, müşavirlik kadrosunda çalışan herkesin si
cilleri Genel Sekreter tarafından verilmektedir. Ara
daki bağ bu •şekilde açıklanmış olur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Bu önergeyi oyuzuna sunuyorum. Kalbul eden

ler?.. Kabul etmeyenler .. Reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler?,. 
Kabul etmeyenler?.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 133'ü okutuyorum* 
Danışma Meclisi 'Bütçesinin Hazırlanması: 
MADDE 133. — Danışma Meclisi Bütçe Tasa

rısı, İdareci Üyeler tarafından hazırlanıp Başkanlığa 
sunulur. Bütçe Tasarısı Başkanlık Divanınca incele
nerek son şeklini alır ve Bütçe - Plan Komisyonuna 
gönderilir. 

Yasama Organı bütçesinin sadece Danışma Mec
lisi hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harca
malarla ilgili verile emirleri, Danışma Meclisi Başkanı 
tarafından imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine İdareci Üye
ler tarafından imzalanacağını, Başkan takdir eder. 

BAŞKAN —' Buyurun Sayın Komisyon. 
'İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Efendim, bir küçük açıklama 
yapmak üstiıyorum. Dün Sayın Erginay arkadaşımı
zın vermiş olduğu bir önergeye Komisyon katıldı 
ve ilk metinde bulunmayan bir ibareyi ekledik. 

İlik metinde «'Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca 
incelenerek son şeklini alır.» diyor ve hükmü bura
da kesiyordu. Halbuki önergede teklif edilen husus, 
Komisyonca kalbul edildi. Gerçekten «... son şeklini 
alır.» demek kâfi değil, manzurunuz olduğu üzere, 
«Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca incelenerek 
son şeklini alır ve Bütçe Plan Komisyonuna gönde
rilir.» ibaresi eklendi. Değişiklik bundan ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almalk isteyen... Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Madde 136'yı okutuyorum. 
Eşya ve Demirbaşların Denetlenmesi. 

(MADDE 136. — Danışma Meclisi eşya ve de
mirbaş defterleri, Danışma Meclisi İdareci Üyeleri 
taırafınıdao tutulur ve Hesapları İnceleme Komis
yonuna sunulur, 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları kurul 
halinde denetler ve sözkonıuısu defterleri 'inceleyerek, 
raporunu Genel Kurulun bilgisine sunar. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL ARAR — Sayın Başkan... 

ıBASKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
(İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa burada da oylamadan önce şu açıklamayı 
yapmayı zorunlu görüyorum. 

136 ncı maddeyi, 121 nci maddeyi geri aldığımız 
için geri almıştık. Belki ona paralel olarak bir de
ğişiklik yapmak zorunluğu doğar diye; ama böyle bir 
zorunluluk doğmadı, herhangi bir değişiklik yapma
dık, 136 ncı madde eski şekliyle aynen huzura gel
di, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
136 noı madde üzerinde söz isteyen... Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 145'i okutuyorum. 
Yürürlük Tarihi. 
MADDE 145. — Bu 'İçtüzük, 23 Ekim 1981 tari

hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

İçtüzük teklifinin yürürlükle ilgili 145 nci mad
desine geçici madde olarak gerekçesi ekilice sunulan 
aşağıdaki methin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

37 ve 77 nci maddelerin uygulanması: 
Geçici Madde — Kanun tasan veya tekliflerinin 

Anayasaya uygunluk ve aykırılık konusunu ihtiva 
eden 37 nci ve 77 nci maddeler, yeni Anayasanın halk 
oyuna sunulup kabulünden sonra uygulanır. Ancak, 
2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkındaki Kanun hü
kümleri saklıdır. 

Lütfüffiaih Tosyalı Fehmi Kuzuoğlu 
Enis Muratoğlu Serda Kuntoğlu 

IKemal Dal Bekir Sami Daçe 
Tandoğan Tokgöz Turgut Kunter 

Cavidan Tercan M. Ali öztürk Tekeli 
Recep Meriç 

Gerekçe : 37 ve 77 nci maddelerde Anayasaya 
uygunluk incelemesi işleri çok uzatacaktır. 
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Ayraca, Kurucu Meclisin fbir Meclisi olan Danış- I 
ma Meclisi, mevcut ve yürürlükte olan Anayasa hü- : 
kümlerinin tartışmasına girmemelidir. Bunu nühayet 
Milli Güvenlik Konseyi son söz sahibi olarak nasıl . 
olsa inceleyecektir. O makama bırakmak daha ma
kuldür. 

Danışma Meclisi 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
hakkımdaki Kanun hükümleriyle 'bağlı tutmak daha 
makuldür. 

(BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon?.., 
(İÇTÜZÜK GEOİCİ KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL ARAR — Kaitıilımıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka- I 

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. I 

(Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 146'yı okutuyorum. I 
Yürütme, I 
MADDE 146, — 'Bu İçtüzük, Danışma Meclisli 

tarafından yürütülür. I 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen.. 

Yoktur. I 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Kahül etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün tıümünü oylama* I 

dan evvel1, lehte ve aleyhte birer sayın üyeye söz I 
vereceğim. Üyelerden lehte ve aleyhte söz isteyen I 
3 arkadaşımız, 3 sayın üye var. 

Zekaî Ökite Lehte. 
Hamza Eroğlu... Lehte.. 
Aîâeddin Aksoy... Aleyhte., 
IBU takdirde bir ilehte 'bir aleyhte söz' verece- I 

ğim. Saatlere bakıyorum, Zekai Ökte saat... 

ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE — Ben sıramı Sayın 
Hocam Hamza Eroğlu'na veriyorum. I 

-BAŞKAN — Oldu, peki. 
IBuyurun Sayın Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve sayın 

üyeler; 

Öncelikle belirteyim ve ifade edeyim, söz hak
kını bana vermek îütfunda bulunan çok değerli 
arkadaşıma, meslekdaşıma teşekkür ederim. 

Size niçin olumlu oy kullanacağımı izah edece- I 
ğim. Gerek İçtüzüğün genel görüşmeleri sırasında I 
ve gerekse maddeler hakkında yapmış olduğum ko- | 

I nuşmalaırda, birçok noktaları eleştirdim. Bu eleştir-
ı dıiğim noktalar arasında bir tanesi, gerekçe mesele-

siydi, 
i Komisyon üyeleri arkadaşlarım 'bu konuya şu ce

vabı verdiler. «Evet, haklısınız ancak bizim gerekçe 
hazırlamaya zamanlımız yoktu, herhangi bir şekilde, 
bir uyuşmazlık halinde, Danışma Meclisi üyeleri 
zabıtlara müracaat edebilirler; teybe aldık, teybe 
geçirebilirler,» Bu bir aczin ifadesi değildi. Ben, 
Komisyon üyesi arkadaşlanmın ne kadar güç şart
lar altında bulunduğunu takdir edip anladığım için 
bu cevabı çok olumlu karşıladım. 

Onun dışında diğer noktalarda, ileri sürmüş ol
duğum görüşmelere Komisyonun katıldığı, katılma
dığı hususlar oldu. Katılmadığı hususlarda Umumî 
Heyet oy çokluğuyla karar verdi. Oy çokluğuyla 

I verilen karara saygı göstermek lazım; 

Şimdi, Danışma Meclisi, ilk önemli yazılı bir hu
kukî işlemi, tasarrufu; İçtüzüğü hazırlayıp bitirmek
le ortaya koymaktadır. Bu bizim, gerek Türk kamu
oyu önünde ve gerekse dünya kamuoyunda iılk iımiti-

I hanmuzdır. Büyük gayretlerin sonucu hazırlanan İç
tüzüğün, bütün Meclis üyelerinin 'birilikte, oybirliğiy
le kabul etmesi gereğine inanıyorum;. Şunun için ina
nıyorum1: Biz, bugün şu anda tek bir fikir ve tek 

I bir kalp gibi atmalıyız. Tek bir fikir etrafında toplan-
I malı, tek bir kalp gibi atmalıyız. Yarın, kabul edile-
I cek, hazırlanacak Anayasa için de belki aynı düşün-
I ceye, aynı fikre ihtiyacımız olacaktır, 
I Çok muhterem arkadaşlar; 
I Çeşitli konuşmallaranda, bu kurulan Meclisi İlk 
I Büyük Millet Meclisine benzettim ve bu benzeyişi 
I her fırsatta dile getirmekten de büyük bir zevk ve 
I huzur duyuyorum^ 
I Size «Kuvâ-yi Milliye Ruhu» adlı 'kitabında 
I Samet Ağaoğlu'nun Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, 
I o Meclise nasıl hâkim olduğunu, o Meclisi nasıl 
I temsil ettiğini dile getireceğim. Diyor ki, Samet Ağa-
I oğlu: 
I «Mustafa Kemal Paşa bu büyük itidal ve iradesiy-
I le Birinci Büyük Millet Meclisinin zaman zaman 
I taşmaya meyyal heyecanına istikamet verebilmiştir. 
I Ondan bir 'başkası bu Meclis karşısında1 nihayet Mec-
I lisi kapatmak, yeniden- seçim yaptırmak gibi bir yo-
I la baş vurmaktan kendini alamazdı ve böyle bir ha-
I reket bel'kıi de Millî Mücadelenin ölümü olurdu. 
I Atatürk'ün bu büyük vasıfları, fikirlerde ne kadar 
I ayrılık olursa odsun Milli Mücadelenin karanlık gün-
I Herinde bütün Mecis azalarınım kendi etrafında top-
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lanımasint ve hür bir Meclisin bir adama tarihte mi
sali görülmemiiş salâhiyetler vermesini) sağlamıştı.» 

İşte o Mustafa Kemal'ini büyük gücü, büyük ira
desi, azmiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birin
ci Meclis başarıya ulaşmıştır. Ortada, şu anda Musta
fa Kemal'in esprisi, ruhu ve O'nun fikir ve idealleri 
yaşamaktadır. Bu Meclis, Atatürkçü Meclis, O'nun 
fifcir ve idealleri etrafımda tek bir fikir gibi toplana
cak, tek bir kalp gibi atacaktır arkadaşlar. 

Yapacağımız önemlü hizmet, bu Meclisin istik
rarlı, güvenli kararlar almasıdır. Su Meclisin istik
rarlı ve güvenli, kararlar almasıyle itibarı artacaktır. 

Bu hususta size bir örnek vereceğim. Bu örnek 
biraz fazla teknik bir örnek; ama bunu vermeden ge
çemeyeceğim. 

Bugün Fransa'da Danıştay büyük bir itibar 
müessesesidir, Fransız İhtilâlinden sonra «Parleman» 
denilen idari birtakım mahkemeler kaldırılmış, onun 
yerine ihtilâlciler, idarecileri hüküm vermekten, hâ
kimleri de idareye katılmaktan menetmıMerdi. 

Ancak, bir sonuç alinamam% bunun sonucu ola
rak idareciler, idari uyuşmazlıklardan ötürü müra
caatın ancak idari makamlara yapılabileceğini kabul 
etmişlerdi. Daha sonra Napolyon'un işbaşına gelme
siyle, idari uyuşmazlıklar Devlet Başkanına müracaat
la sonuçlaramıştır. Buna biz, «'İdareci - yargıç» ve
yahut «Bakan - yargıç» diyoruz, Bu sistem 'içerisinde 
şikâyetçi ve şikâyet olunan, şikâyet edenin deneti-
m'ine tabi tutulmuştu; çok sakat ve sakıncaîliı • bir yol
du, bunun hemen peşinden, Napolyon'un işbaşına gel
mesinden sonra, «Tutuk adalet» dediğimiz; yani «Kon-
seydetan» in, Devlet Şûrasının, Danıştayın kurulma
sından sonra, Danıştayın kararı, Devlet 'Başkanının 
tasdikine tabi tutuldu. Bu sisteme biz «Tutuk ada
let» demekteyiz. 

Bundan sonra, Fransız Danıştayının vermiş ol
duğu istikrarlı kararlar, hukukî esaslara uvgun ka-
rarlarıyl'e Fransız Danıştayi! büyük itibar toplamıştı. 

Bu dönemin arkasından «Devredilmıiş adalet» de
diğimiz veni bir sisteme ulaşılmıştır ve böylece Fran
sız Danıştayi, Devlet Başkanının 'tasdikine tabi tut
madan kararlar vermiştir. 

Bundan şu neticeyi çıkarmak istiyorum: 
Arkadaşlar; 
Belki Kurucu Meclisin Kurulması Hakkındaki 

Kanun, biz;m yetkilerimizi sınırlı 'kılmaktadır.; an
cak biz burada almış olduğumuz büyük tarihi sorum

luluk altmıda, alacağımız kararlarla, şahsiyetimizi 
bularak, tıpkı Fransa'da Danıştayın geçirmiş oldu
ğu bu aşamaları, bir yüz yıllık dönemıin içerisinde 
değil, belki bir yıllık dönemin içerisinde aşabilecek 
güçlere ulaşabileceğiz. 

©ende, bu 'Meçisin birlik ve beraberlik içerisinde 
Türk Müîetinıiin menfaatine en çok yaraşan, insan
ilik idealine en çok yaraşan kararlar alacağı kanısı 
hâkimdir, İşte bu 'Meclisin al'k hukukî tasarrufu olan 
İçtüzüğün de olumlu bir şekilde kabul edilmesini 
arz ve rica ediyorum. 

Bütün arkadaşlara saygılar sunarım, (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Aleyhte konuşacak sayın üye; Sayın Aksoy bu

yucunuz. 
AUÂBDDîN AKSOY — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlar; 
IBenden önce konuşan Üye arkadaşıma ve te

mennilerine, görüşlerine yürekten katılırım. 
'Benim İçtüzüğe muhalif olduğum husus, sadece 

'İçtüzükteki 37, 7İ6, 77 ve 78 noi maddelerin devam
lı maddeler olması sebebiyledir.. 

T96I1 Anayasasının Anayasamız olduğunda müt
tefikiz. Anayasasız devlet olmaz. Pek tabii ki, onun, 
Milli Güvenlik Konseyinin kabul ettiği, değiştirdiği; 
kanunlarla değiştirdiği, kararlarla değiştirdiği hü
kümleri dışında, pek tahıl ki, ona itaat edeceğiz. ıBu-
nun aksini iddia etmek mümkün değildir; ancak bi
zi '1'2 Eylül öncesine getiren sebeplerden biri de bu 
elbisenin bünyemize uygun olmadığı, vücudumuza 
bol geldiğidir. 

Binaenaleyh, mevcut Anayasanın yürüdükteki 
maddeleri arasında, değiştirmeye mecbur olduğumuz 
bazı önemli maddeler vardır, revizyona tabi tutma
mız gereken bazı önemli maddeler vardır. 

»Bir meclisin içtüzüğü, o meclisin anayasasıdır. 
Oma meclis uymak zorundadır. Çünkü, görüş birliği' 
ve istikrar ancak böyle sağlanabilir ve biz tüzükle
ri okuduğumuz gibi uygulamak zorundayız. 

Şimdi, düşününüz ki, bir Anayasaya aykırı tek
lif geliyor, bir tasarı geliyor, bunu mutlaka ve mut
laka çıkarmak zorundayız, kanunlaştırmak zorunda
yız; karşımıza sıkıntısını çektiğimiz Anayasa mad
desi geliyor. «Efendim, bu teklif Anayasaya aykı
rıdır» şeklindeki bir görüşle bunu bir tarafa itip ona 
bakmamak demek, Konsey taraf mdan İhtiyaç'gösteri
len bir konunun ters tarafa itilmesi demektir. 'Bu hal, 
Meclisimizi Konseyle yavaş yavaş sürtüşmeye ite
cektir 
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.Kaldı iki, Konsey bizi danışman olarak getirmiştir 
Yurt çapında, memleket çapında, memleketin bütün 
sıkıntılarını gören, hisseden anlayan insanlar olarak 
duruma çare bulmak için 'getirmişür. 

Kaldı ki, biz bu şekildeki tutumumuz karşısında 
'huzurumuza gelen yaısa tasarlısını reddederseik ve 
Konsey de o yasa tasarısını ihtiyaç duyması sebebiy
le resen kabul ederse bizini bilgim iziden, görgümüz
den nasıl faydalanacaktır? 

IBİnaenaleyh, boşluktur. Diyeceksiniz ki, '«'Efen
dim bu da böyle mi? Kanun bize Anayasa yapma 
yetkisi verdi, tabii ki değiştireceğiz, tabii ki bunlar 
olacak..» Hayır arkadaşlar, çünkü İçtüzükte bu hü
kümler bulunduğu müddetçe biz değiştirenleyiz. 

Bunun için Tüzük'te bulunan arz ettiğim 37, 76, 
77 ve 87 nci maddeler sebebiyle Tüzüğe karşıyım, 
arz ederim, 

Saygılarımla. 
Oyumu aksi yönde Vereceğim. 
BAŞIKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisi İçtüzük teklifini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Oy çoklu
ğu ile kabul edilmiişitir. .(Alkışlar).; 

Sayın üyeler; 
Tüzüğümüzün Yüce Meclislimize hayırlı olması

nı ve bu Tüzüğün esasları dahilinde yapacağımız 

. . .>. . . 

20 . 11 . 1981 O : 3 

çalışmaların Türk Milletinin özlemini çektiği gerçek 
demokrasinin kurulmasında bize hızlı karar verme 
imkânlarını sağlamaisını temenni ederim. iBu temenni 
ile 23 . 11 . 1981 Pazartesi igünü.. 

Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — İçtüzüğümüzün öngör

düğü saatten başka bir saat Başkanlıkça öngörülü
yorsa, bu hususta karar almanız gerekmektedir. Sa
yın Başkan, arz ederim. 

BAŞKAN — Şunu arz edeyim sayın üyeler, 
iBiz daha önce Genel Kurulca 9.30-13.00, 

14.30H19.00, 20.00-23.00'e kadar çalışma kararı ver
miştik. İçtüzük kabul edildikten sonra artık bu ka
rarınızın, içtüzükle ilgili olduğu için bu kararıımı-
znn elbette değişmesi gerekiyor. 

IBİnaenaleyh, İçtüzüğün kabulünü onayladıktan 
sonra içtüzükle 'beraber bu saatlerin dıe kendiliğin
den değişeceği ve yeni toplanma gün ve saatinin 
Başkanlıkça sMere arz edileceğini kabul buyurma
nız lazım. 

.O itibarla, 23 . 111 . 19811 Pazartesi günü ısaat 
14.00'de toplanmak üzere iBideşimi kapatıyorum. 
(Alkışlar). 

Kapanıma Saati : 15.45 

...<... > • -< 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

20 Kasan 1981 Cuma 

Saat ; 930 

1. —Sunuşlar, 
2. —- Danışma Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve İçtü

zük Geçici Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi : 
2/2) (Sıra Sayısı : 1; Dağıtma Tarihi : 12411.198:1) 





Tartaratı Yılı : 1981/1 

DANIŞMA MECLİSİ SIRA SAYISI : l'e 2 nci Ek 

Danışma Meclisi İçtüzük Geçici Komisyonu Raporu (II) (2 /2) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza iade edilen 2, 8, 15, 16, 18, 19, 25, 29, 34, 38, 39, 47, 48, 60, 76, 87, 91, 105, 111, 119, 121, 
133 ve 13*6 ncı maddeler üzerindeki görüşmeler ve verilen önergelerin ışığında yeniden görüşülmüş ve ili
şikte sunulan madde metinleri hazırlanmıştır. 

Gereği arz olunur. 

Başkairt 
Necip BİLGE 

Üye 
Orhan ALDIK AÇTI 

Üye 
Abbas GÖKÇE 

(19 ncu maddeye muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir) 

Sözcü ıKâtip 
İsmail ARAR Kâzım ÖZTÜRK 

Üye Üye 
Fuat AZGUR Halil GELENDOST 

İjy&y. Üye 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ Mehmet HAZER 

Üye Üye 
S. Sırrı KIRÇ ALI , Muammer YAZAR 

(38 nci ve 60 ncı maddeye karşıyım.) 
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MADDE 2. — Danışma Meclisinin görevi, Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırı
lacak tarihte yapılacak genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluıp fiilen 
göreve başlayıncaya kadar sürer. 

Yasama yılı, 1 Eylülden başlayıp, 31 Ağustosta sona eren süredir, 
Birleşimi, Genel Kurulun 'belli bir gününde açılan toplantısıdır. 
Oturum, 'bir (birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. 

Olağanüstü toplantı MADDE 8. — Tatil veya ara verme sırasında Devlet Başkanı veya Danışma Mec-
f*St 0*1*11 fl 1*1 

lisi Başkanı, Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağıraibilırler. Danışma Meclisi 
Başkanı 30 üyenin istemi üzerine Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır, 

Bu çağrıda, olağanüstü toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konu
nun belirtilmiş olması şarttır.! 

Olağanüstü toplantıda Ibirleşim açılınca, Başkan, ilk önce çağrı yazışım okutur ve 
bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. 

Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde Danışma Meclisince yapılması ge
rekli işlemler tamamlanınca, Meclis, çalışmalarına devama karar verebilir. 

Başkanın fförevlleri. MADDE 15. — Başkanın görevleri şunlardır : 
1, Danışma Meclisini temsil etmek; 
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; 
3.; Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek; 
4. Başkanlık Divanına Başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak; 
5. Danışma Meclisi komisyonlarını denetlemek; 
6. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 
7H Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini Milli Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreteri ile koordinasyon sağlayarak yürütmek ve denetlemek; 
8. Kendisine, Anayasa, Kanunlar ve İçtüzükler gereğince verilen görevleri yerine 

getirmek; 
9. Danışma Meclisi üyelerinin çalışmalarının verimli olması yönünde her türlü 

idari ve mali tedbiri almak. 
Başkan, özürlü olduğu veya Danışma Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında 

bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, Başkanvekillerinden birisini yazı 
ile kendisine vekil olarak tayin eder.4 

Başkan, Danışma Meclisi Başkanlığına ayrılan resmi konutta oturur. 

MADDE 16. — Başkanvekil'lerinin görevi, Başkanın yerine Genel Kurul görüş
melerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin 
düzenlenmesini gözetmek, Başkanın özürlü olduğu veya 'bulunmadığı veyahut yetki 
verdiği hallerde onun hukuki yetkilerimi kullanmaktır. 

Başkanvekiİlerinin hangi 'birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar 
verir. 

MADDE 18. — İdareci üyelerin görevleri şunlardır : 
1. Danışma Meclisinin idari ve mali işlerini Danışma Meclisi Başkanının talima

tına uygun olarak yürütmekte, Başkana yardımcı olmak; 
2. Özel törenleri idare etmek; 
3. Danışma Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak. 
İdareci üyeler, sükûn ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin 

sağlanması ve gereken (hallerde kolluk kuvvetlerinin kullanılmasında ıBaşkana yardımcı 
olurlar. Görev ve yetkilerini ortak sorumluluk içinde kullanırlar. Tatil ve ara vermede 
Başkanca tespit edilen sıraya göre Anlkara'da otururlar. 

Danışma Meclisli (S. Sayısı : l'e 2 nci Ek.) 

Görev süresi, Yasa
ma yılı, Birleşim ve 
Oturum. 

Başkanvekillerinin 
görevleri. 

İdareci üyelerin gö
revleri. 
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Komisyonların adla
rı, Üye sayıları ve 
görev süreleri. 

Komisyonların top
lantıya çağrılması. 

Komisyonlarda Hü
kümetin ve «Milli Gü
venlik Konseyi Ge
neli Sekreterliğinin 
Temsili ve Uzman 
çağrılması. 

MADDE 19. — Danışma Meclisinin komisyonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu, 
2. Blütçe - Plan Komisyonu, 
3. Adalet Komisyonu, 
4. Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu, 
5. Milli Eğitim Komisyonu (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor), 
6d Mali işler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve Tekel), 
7, İktisadi işler Komisyonu (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve! Tabii Kay

naklar), 
8, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik), 
9, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, 

10. Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonu, 
11.; Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayışıtay Komisyonu. 

Anayasa Komisyonu onbeş üyeden kurulur. Diğer komisyonların herbirinin üye 
sayısı ile komisyonlara üye seçimine ilişkin esas ve usuller Başkanlık Divanının teklifi 
üzerine'Genel Kurulca işaret oyuyla kararlaştırılır. 

Üyeler görev almak istedikleri komisyonları bu içtüzüğün kabulü tarihinden baş
layarak en geç üç gün içinde yazılı olarak Başkanlığa duyururlar. Başkanlık Divanı, 
komisyon aday listelerini, üyelerin isteklerine göre ve özgeçmiş belgelerinde belirttik
leri ihtisaslarım göstererek, soyadı ve ad sırasına göre düzenler. 

Başkan ve BaşkanvekiUeri komisyonlarda ve Anayasa ve Bütçe - Plan Komis
yonu üyeleri ise başka komisyonlarda üye olamiazlar. Bir üye en çok iki komisyon
da görev alabilir. Geçici ve karma komisyonlarda görev alma bu hükmün dışındadır. 

Komisyonlar, yasama yılı başında bir yıl için seçilirler ve görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder. 

MADDE 25. — Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. 
Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden ya

pılır. Bu çağrıda (hazırlanan gündem de 'belirtilir,; Ancak, komisyon gündemine hâ
kimdir, 

Bu çağrı ve gündem komisyonu üyelerine, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliğine, Başbakanlığa, İlgili bakanlıklara, ilgili komisyonların başkanlıklarına ve tek
lifleri ıgündemde yer alan kanun teklifi sahibi Kurucu Meclis üyelerinden ilk imza 
sahibine gönderilir. Gündem ilan tahtasına da asılır. 

MADDE 29̂  — Komisyon toplantılarına Başbakan, ilgili bakanlar ve Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri katılabilir. Başbakan, ilgili bakanlar ve Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri gerekli görürlerse, kendi yerlerine, yüksek dereceli bir 
kamu görevlisine yazılı temsil yetkisi verebilirler. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi komisyonlarındaki görüşmelerinde 
Başbakanın veya ilgili bakanın veya görevlendireceği yetkili kişinin ve teklif sahibi Da
nışma Meclisi üyelerinden en az birinin veya teklif Milli Güvenlik Konseyi üyelerin
den birisi tarafından yapılmışsa Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden görev
lendirilecek yetkili bir kişinin hazır bulunması gereklidir. 

Komisyonlar, bilgi ve görgülerinden yararlanmak istedikleri kimseleri komisyona 
davet ederek dinleyebilirler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kurum ve kuruluş
larından yazılı görüş alabilirler. 

(Danışma Mecfti (S. Sayısı : l 'e 2 nei Ek.) 
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MADDE 34i— Komisyonlar TÜirlkiye (Büyük Millet Meclisi binasında Danışma 
Meclisi Başkanlığınca kendilerine ayrrlan salonlarda toplanırlar. 

Komisyonlar, (kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya 
değiştirerek kabul veya reddedebilir, 'birbirleri ile ilgili gördüklerini birleştirerek gö-
rüşdbilirter, 

Komisyonlar 86 ncı maddedeki özel hükürn ve Kurucu Meclis Hakkındaki; 2485 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (ib) ve (c) bentlerinde belli edilen hususlar dışında 
ıkanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, 
Başkanlık Divanının kararı olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşme ya
pamazlar. Komisyonlar kanun tasarı ve tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde 
Genel Kurula sunamazlar. 

Erteleme. M&DDE 3& — Bir kanım tasarı veya teklifinin görüşülmesi sırasında Hükümet 
ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince görevlendirilecek yetkilinin bulunma
ması sebebiyle komisyon gerekli görürse, görüşme bir defa ertelenebilir. Erteleme, yazı 
ile Başbakanlığa, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine ve ilgili bakanlığa bil
dirilerek gelecek toplantıda bir temsilcinin hazır bulundurulması istenir. 

Gönderme. MAJ1BE 39. — Danışma Meclisi Başkanlığına verilen kanun tekliflerinin birer 
örneği Başbakanlığa, ve Mili Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilir. 

MADDE 47.j — Danışma Meclisi ilk toplantısından itibaren en geç bir ay içinde 
yeni Anayasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırlamak ve bu İçtü
zükle verilen görevleri yerine getirmek üzere onbeş üyeden oluşan bir Anayasa Ko
misyonu seçer, 

Anayasa Komlisyonu, seçimi tarihinden başlayarak en geç yirmidört saat içinde 
toplanır ve bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçerek derhal çalış
malarına, başlar. 

Anayasa' Komlisyonu, bir konunun aydınlaıtıliması bakımından diğer bir komisyo
nun; 'görüşü ve kararını almaya ihtiyaç görürse, bu hususu yazı ile sorabileceği gibi, 
görüş birliğini sağlamak amacı ile birlikte toplanmayı da teklif edebilir.. 

Görüşü: sorulan komisyon, bu husustaki fikrini rapor halinde bildirir. Birlikte top
lantı teklifi kabul edilirse, iki komisyon Anayasa Komisyonu Başkanının başkanlı
ğında toplanır. 

Anayasa Komisyonu, her ayın sonunda, çalışmaların gidiş ve sonuçlarım, varsa 
çalışmalarını hızlandıracak tekliflermi Danışma Meclisi Başkanlığına bir raporla bil
dirir; Başkanlık bu raponfen derhal bastırarak bütün üyelere dağıtır; Komisyonun 
Genel Kuruldan karar alınmasını gerektiren bir teklifi varsa öncelikle gündeme alır. 

Gündem. MADDE 48v — Danışma Meclisi gündemi Danışma Meclisi Başkanınca aşağıdaki 
sıraya.göre düzenlenir : 

1.- Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
2. Seçim, 
3J Oylaması yapılacak işler, 
4. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler, 
Gündemdeki işlerin görüşme sırası geliş tarihlerine göre Başkanlıkça tespit edilir. 

Bu sıra, Başkanın teklifi veya beş üyenin yazılı istemi üzerine Genel Kurulca değiş
tirilebilir. 

Başkan, belli bir sürede sonuçlanması gereken belirli bir veya birkaç konunun yer 
alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir. Bu konular, özel gündennde 

Komisyonların yetki
si, toplantı yeri ve 
zamanı. 

Anayasa Komisyonu
nun çalışma ilkeleri, 

/Danışma Meclisli (S. Sayısı : l 'e 2 nci Ek.) 
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Millî Güvenlik Kon
seyinin ve Hüküme
tin temsili. 

Tasarı veya teklifin 
tümü ve maddeler 
üzerinde konulmalar. 

Anayasanın değişti
rilmesi ve maddele
rin kabulü. 

Karma Komisyon ra
poru. 

Başkanlık sunuşlarından sonra yer alır. Özel gündem. maddelerinden sonra, gerekti
ğinde, diğer gündem maddelerine yer yenilebilir. 

10 Kasım günlerine ait gündem ATATÜRK hakkındaki görüşmelere ayrılır. 

MADDE 60. — Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına görüş 
bildirmek üzere Barbakan veya ilgili ibakan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş 
birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi ve teklif Milli Gü
venlik Konseyi üyelerinden birisi tarafından yapılmışsa Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinden görevlendirilecek ye'tkili bir kikinin nazır bulunması gereklidir. Bu 
kimseler görüşmenin başında hazar değillerse, o konudaki görüşme bir defalık gele
cek birleşime bırakılır. 

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

MADDE 76. — Kanun tasarı veya tekliflerinin görüşülmesinde, önce tasarı veya 
teklifin tümü hakkında söz verilir. Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanınca mad
delere geçilmesi oya sunulur. Maddelere geçilmesi kalbul edilmezse Başkan, tasarı veya 
teklifin reddedilmiş olduğunu bildirir.. 

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

Başkan veya üyeler konuşmaların süre ile kısıtlanmasını teklif edebilirler. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü ve maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde 

konuşma süresinin kısıtlanması Hükümet ve Komisyon sözcüleri için on dakikadan 
az olamaz. 

MADDE 87. — Anayasa değişiklik teklifleri, djgar kanun tasaö ve, teiklifl**ri«jn 
görüşülmesindeki usule tabidir. Ancak, 'bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırkseküz saat geçmeden başlana-
maz. 

ikinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde verilmiş olan değişiklik önergeleri 
yetmişsekizinci maddede belirtilen esaslara göre görüşülür. Maddeler açık oya sunulur. 

MADDE 91. — (Aynen kabul edilmiştir.) 

Disiplin cezalarında 
savunma ve özür di
leme. 

Açık oylamanın zo
runlu olduğu haller. 

MADDE 105. — Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın 
teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır.! 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif ©dilen üyenin savunmasını yapmak yahut diğer 
bir üyeye yaptırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları, tutanak özetine geçirilir. 
Geçici olarak Meclîsten çıkarma cezasına uğrayan bir üye izin alıp kürsüden 

açıkça af dilerse Meclise girmek hakkım kazanır. 
Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 111. — (Aynen kalbul edilmiştir.) 

Seçimlerin genel 
esasları ve usulü. 

MADDE 119. — (Aynen kabul edilmiştir.) 

Danışma Meclisi Teş
kilâtı. 

MADDE 121. — Danışma Meclisinin teşkilatı aşağıda gösterilen birimlerden 
oluşur : 

1. Başkanlığa bağlı; 
a. Özel Kalem Müdürlüğü (Basın M'üşavirliği), 

Danışma Meclisli (S. Sayısı : •!•'« 2 nci Bk.) 
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Danışma Meclisi Büt
çesinin hazırlanması. 

Eşya ve demirbaş
ların donotloniriMLİ. 

bj Hukuk Müşavirliği, 
2, Genel Sekreterliğe bağlı; 

a. Genel Sekreterlik ıBüro Müdürlüğü, 
b. Kanunlar Müdürlüğü {Komisyon görevlileri, inceleme Kurulu), 
c. Tutanak Müdürlüğü, 
ç. Özlük İşleri Müdürlüğü, 
d. Saymanlık Müdürlüğü, 
e. Levazım Müdürlüğü, 
f. Daire Müdürlüğü, 
g. ıSağlık İşleri Müdürlüğü, 

Genel Sdkreter kendisine bağlı birimleri 9 Ocak 1950 gün ve 5509 sayıJiı İKanun 
hükümleri uyarınca ve Başkanın gözetim ve denetimi altında yönetir. 

Her birimin işi ve bu işin nasıl görüleceği Başkanlık Divanınca beli edilir. 

MADDE 133.1 — Danışma Meclisi Bütçe Tasarısı, îdareci Üyeler tarafından ha
zırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe Tasarısı Başkanlık Divanınca incelenerek son şek
lini alır ve Bütçe -, Plan Komisyonuna gönderilir^ 

Yasama Organı bütçesinin sadece' Danışma Meclisi hizmetlerine dair maddelerin
den yapılacak harcamalarla ilgili verile emirleri, Danışma Meclisi Başkam tarafından 
imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin ıkendi yerine idareci Üyeler tarafından imzalanacağını, 
Başkan takdir eder, 

MADDE 136» — (Aynen kabul edilmiştir.) 

(Danışma Meclsü (S. Sayısı : l 'e 2 nai Ek.) 
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AYRIŞIK OY 

Daimi Komisyonlar içerisinde bir Adalet ve Anayasa Komisyonu, ayrıca bir Ana
yasayı Hazırlama Komisyonunun kurulması yasalar ve çalışma şartları açısından da
ha uygun olacağı; 19 ncu maddenin 8 nci (bendindeki parantez içerisine Yurt Dışı işçi
ler Sorunu cümlesinin eklenmesi gerekeceğinden raporun ve tüzüğün bu kesimine ka
tılmıyorum. 

Abbas GÖKÇE 

- 4 * ^ 

,Dıanışma Meclisi (S. Sayısı : l'e 2 nci Ek.) 




