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GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu ıBirleşim üç oturum yapan Genel Kurulda: 
27 , 1 , 1954 tarih ve •6t2Öl5 sayılı Türk Mühen

dis ve 'Mimar Odaları Birliği Kanununun yürür
lükten kaldırılması ve Birlik Oda ve Şubelerinin Mal 
Varlığının Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun Ta
sarısının yeniden- incelenmek üzere geri gönderil
mesine dair Başbakanlik tezkeresi Genel Kurulun 
biligisine sunuldu., 

Anayasa Komisyonu üyelikleri için aday teklifle
rinin, 21 Kasım 198İ1 Cumartesi günü saat 13.00'e 
kadar Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Mehmet Pa-
mak'a veya Danışma Meclisi Genel Sekreterine ya
pılmasına dair Başkanlık teklifi kaibul edildi. 

'Danışma Meclisi İçtüzüğünün maddeleri onay
landı, tümü oy çokluğu ile ka'bul edildi. 

23 Kasım 19811 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere (Birleşime saat 15.4'5'te son verildi. 

Başkan 
BaşkanVekiıli 

M. Vefik KİTAPÇIGlL 

(Kâtip Üye 
Kamer GENÇ 

Kâtip Üye 
İmren AYKUT 

Kâtip Üye 
Mehmet PAMAK 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
l, — 611316 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı. (1/711) 

2. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun De
ğişik 4 ıncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. '(1 /72) 

• • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN ı: Başkanvdüli Fenni İSLİMYELİ 
KATİP ÜYELER : lîmren ATYKUT, Evliya PARLAK 

IBAŞKİA'N — Değerli üyelerimiz; 
Danışma Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum; Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKİAIN —• Gündem dışı söz almak isteyen de
ğerli üyelerimiz vardır. Bunlardan Tüzüğümüz gere
ğince ancak üç tanesine söz vermek imkânına sahi
bim. ıBu itibarla, işin müstaceliyetine ve müracaat sı
rasına göre söz vermek istiyoruz. 

Sayın Mustafa Aysan İktisat Kongresi hakkında 
görüşmek istiyorlardı. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA AYSAN — Sayın Başkan, işin ak-
tüalitesi azalmıştır. Diğer arkadaşlarımıza söz ve
rilmesi için feragat edebilirim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Vazgeçmiş ola
rak ka'bul ediyoruz. 

(MUSTAFA AYSAN — Evet. 
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/. — Mustafa Yücel'in, Danışma Meclisinin say
gınlığı, Meclis binasına giriş ve çıkışlarda müşkülât
ta karşılaşıldığına dair gündem dışı demeci. 

IBAJŞJKİAN — Sayın Mustaifia Yücel, gündem dışı 
söz almak istemişsiniz, 

ıBuyurunuz efendim. 
iMlUSTlAHA YlÜOEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli üyelen 
(Maruzatta bulunacağım ilk bakışta basit gibi gö

rünen, ancak esasında 'bu müessesesinin saygınlığı 
ile ilgili bir konuyu huzurunuza getirmek mecburi
yetinde kaldığım için fevkalâde müteessirim. 

'Meclisimizin açılışından bu yana görev yapmak 
üzere bu binaya geliş ve gidişlerimizde karşılaştığı
mız çelişkili uygulamalardan çok sıkıntı çekmekte
yiz. Meclisin güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbir
lilerle fevkalâde saygılıyız. Bunlara teşekkür ederiz, 
takdirle karşılarız. Ancak, bu bizim saygınlığımız 
yanında, dikkatimiz yanında Danışma Meclisinin ma
nevi şahsiyetine ve buraya gelen üyelerin saygınlığı
na da dikkat gösterilmesini, aynı itinanın gösteril
mesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir müessesenin 'saygınlığı kupkuru bina ile değil, 

onun içindekilerle ölçülür; «Şeref-ül-mekân bi-lime-
kân» derler. 

Mecli'site göreve başiadığnmızdan bu yana geçen 
bir aylık dönem içinde karşılaştığmuz durum şudur: 

ilk günlerde araba ile gelenler girişte durdurulur 
ve yaya olarak Meclise gelmemiz istenirdi. Biz yaş
lılar, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda yürümek
ten sıkıntı çektiğimizi belirterek idareci üyelerden ko
nunun haliediimesirii rica ettik. Lütfettiler, ilgilendi
ler. İki güniden sonra yeni bir uygulama ile yalnız 
özel arabaların Meclisin önüne kadar gelebileceği, 
damalı arabaların nöbetçilerin orada durması Ve için
dekilerin indirilmesi gerektiği söylendi. Hatta esefle 
betirteyim ki, damalı araba ile gelenler, arabaların 
kapnsınt dışarıdan açılarak, bir bakıma zorla indiril
di; hüviyetimizi belirtmemize rağmen (Hüviyetimiz 
yok ama), 'giriş kartımızı belirtmemize, hasta olduğu
muzu hatta söylememize rağmen bu işlem uygulan
dı. 

Somut misâllere geçeceğim sabrınızı tüketmeden: 
Salı günkü toplantıya gelirken yine indirildik. 

Soğuktan göğsüme ağrı girdi. O gün tekrar idareci 
arkadaşlara rica ettik, ilgililerle görüşüldü, meselenin 
halledildiği söylendi. Çarşamba günü girişte dama
lı arabalara izin verilmedi, yalnız özel arabaların ge
çebileceği isöylendi.' Taksiden indirildik. O sabah şid-
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dedi soğuk vardı ve kar çiseliyordu. Özel arabam 
olamayışının cezasını buraya kadar yürüyerek ve 
göğsüm tıkanarak çektim. 

iBAŞjKAN — Sayın Yücel 4 dakikanız geçti, 1 
dakikanız var. 

MOSTAFA YÜCEL (Devamla) — Efendim, 
müsaade ederseniz 5 dakikam henüz dolmadı. 

'BAŞKAN — Sayın Yücel, Gündemimizin fev
kalade önemli olduğunu takdir buyurursunuz. Bu 
itibarla zatıâlinizin ilgisini rica edeceğim. 

MUSTAFA YÜCEL — Ona şüphemiz yok; 
ama benim arz edeceğim de bu Meclisin saygınlığı 
ile ilgilidir efendim. Müsaade buyurursanız devam 
edeyim ©fendim. 

BAŞKAN — 5 dakikayı geçmemek üzere buyu
run efendim. 

MUSTAFA YÜCEL — Efendim, ertesi günü, 
arabaların Meclisin köşesine kadar gelebileceği, ya
ğışlı olmadığı için müsaade edilmeyeceği, ancak ya
ğışlı havalarda kapının önüne kadar gelebileceği, 
söylendi. 

Burada bir parantez açarak bir durumu belirte
yim; Perşembe günü taitil idi. Özlük işlerinde bir işi
mi takip etmek için gelmiştik. Yine kapıda aynı mua
meleye manız kaldık, indirildik, oraya kadar yürü
dük; ama şurada şükranla kaydetmek mecburiyetin
deyim ki, bu muamele yanında Genel Sekreterlikte 
ve Özlük işlerinde gördüğümüz yakınlık, sıcak ilgi, 
sürat, saygı hiç almazsa bu üzüntümüzü hafifletti. 
Kendilerine teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; şimdi insaf ile düşünelim. (Biz bura
ya keyf için değil, büyük bir iradeyle yüklendiğimiz 
görev için geliyoruz. Esasen, ((Kelimeyi mazur gö
ğün) istanbul dışından gelen üyeler olarak fevkala
de güç şaftlar içindeyiz, âdeta «Sürünme» tabirini 
kullanacağım; sürünüyoruz. 

(Bunlardan yakınmıyoruz, Çünkü biz şevkle geldik, 
fedakârlık bizim görevimiz. 

Ben şahsen hekim kontrolü altındayım. Burada 
bulunan, memletimizin çok değerli, ünü yurt dışına 
taşmış bir profesör arkadaşımızın başında bulundu
ğu sağlık merkezi, benim soğukta ve karda yürüme
mi kesinlikle menetmiştir. Ben böyle bir hayati du
rumda iken, kapıdaki arkadaşların hastalığımızı söy
lememize rağmen bizi indirmelerini, bizim hayatı
mızla oynamaları sekilinde telakki ediyotrum ve bu
na hiç kimsenin hakkı olduğunu da sanmıyorum. 

ıBelki (Meclisteki arkadaşlarımın dikkatini çekmiş
tir ilk günden beri, toplantılar şurasında sik sık di-
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şan çıkıyorum. Bu tamamen hava almak ihtiyacın
dan, bahçede biraz hava almak ihtiyacından ileri ge
liyor. 

Eskiden Meclisten ayrılırken telefonla taksi ça-
ğırılırmış. Bu da uygulanmıyor. 

Esasen ben, sözlerimin başında belirttiğim gibi, 
bunu bir özel sorun olmaktan ötede, bu Meclislin bir 
meselesi, bir manevi şahsiyeti meselesi olarak dile 
getiriyorum. Başta Sayın Devlet Başkanı, üst kademe
ler büyük titizlik gösterirler bu 'Meclis için. Yasa
lara dokunulmazlık müessesesi] konur, protokolde 
en ön sırada yer verilir; ama siz taksinin kapısı açı
larak burada indirilirsiniz. Böyle şey olmaz arkadaş
lar. 

'Rahatsızlığınızı belirCirsiniz «Efendim, emir al
dık, ineceksiniz».. Tabii nöbetçiler emir almışlardır, 
oradaki görevliler, onlara karşı çıkmaya elbetteki 
durumumuz müsait değildir. Bu emirlere ister iste
mez uyuyoruz. 

Burada sayın idarecilerin ilgisine teşekkür etmek 
isterim- Şahsen bilhassa Bekir Beyefendiye yaptığı
mız birkaç mücaat ile kendileri görüştüler; ama ne
tice değişmedi. Meclis 'idarecilerinin bu şekildeki te
şebbüslerinin bir sonuç vermemesini muhterem ar
kadaşlar, ben vahim bir olay olarak telakki ediyo
rum. 

BAŞKİAN — .Sayın Yücel... 
iMUSTıAEA YÜCEL — Bitiriyorum Beyefendi, 

müsaade ederseniz bitiriyorum. 
BİAŞKAN — Konuşmanız 10 dakikayı geçti. 

Gündem gereğince 5 dakikadan fazla konuşmanız 
mümkün değildir. 

IMOSTAFIA YÜCEL — Bitiriyorum efendim, bir 
saniye. 

Efendim, pekâla takdir buyurursunuz ki, özgür
lük, iç huzurla çok yakından ilgilidir. Biz burada hü-
zursusuz. Böylece özgürlüğümüz de engelleniyor. Hu
zursuz bir kimse özgür olamaz. Buraya her gelişimiz
de sinirli bir şekilde geliyoruz ve çalışmalarımız el
bette ki, engelleniyor. 

'Her türlü maddi ve manevi sıkıntılar, gelecek en
dişesi özellikle göçebe hayatımız hiç şüphe yok ki, 
bizim çalışma şevkimizi de kırıyor., Her şeyden evvel 
selâmeti fikir içinde olmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu Meclisin saygınlığını ve üyelerin 
huzurunu mutlaka her şeyden önde tutmalıyız. 

Saygılar sunarım. 
2. — Zeki Çakmakçı'nm, 24 Kastim 1981 günü

nün öğretmenler günü olarak kutlanmasının uygun 
olduğuna dair gündem \dısı demeci. 
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iHA'$KlAN — Sayın Zeki Çakmakçı, Yarın kut
lanacak Öğretmen Günü dolayısıyla söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, yarın için söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Muhtemelen yarın toplantımız ol
mayacak. Komisyon seçimlerine mütedair esasları 
Başkanlık Divanı olarak tespit etmek istiyoruz. 

Mümkün değilse Çarşamba gününe talik edebi
liriz? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Mümkün efendim, ko
nuşabilirim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri. 
Bugün ülkemizde bir bayram kutlanıyor, hem 

de ilk defa. Ümit ediyorum ki, tüm arkadaşlar bun
dan haberdardır. Buradan, bu kürsüden ve Meclis
ten bu kutlamaya katılmanın bir milli görev olduğu 
inancıyla söz almış bulunuyorum. 

Evet, hepimizin bildiği gibi yarın öğretmenler gü
nü kutlanıyor. Bu onların ilk bayramı. Dilerim bu 
bayramlar artan bir heyecan ve birbirine bağlılık, 
karşılıklı sevgi ve saygı çemberi içinde sürdürülsün. 
Türk öğretmeninin ve Türk Milli Eğitiminin sorun
larına katkıda bulunsun. 

Geîecek Kuşakllann Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda daima daha iyiye, daha güzel© ve daha bilinir 
sele doğru inançla şekillendirıilmesıi gibi büyük bir 
görevi üslenmiş olan öğretmenin bayramı... 

Evet; ama neden 24 Kasım ve neden bu, bay
ram?... Çünkü 24 Kasım 1928'de Gazi Mustafa Ke
mal'e 1048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla «Millet 
Mekteplerinin Başmuallimi» unvanı veriliyordu ve 
o Büyük önder bu görevi diğerleri! gibi üstün bir 
başarıyla sürdürmüştür. Millet Mekteplerinin Teşki
lâtına Dair Kararnamenin 4 ncü ımaddesi aynen şöy
leydi: 

ı«Bu Teşkilatın 'Reisi Umumisi ve Millet Mekte
binin Başmuall'imi Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretleridir.» 

Bugünü tarih sayfalarından çıkarıp bayram günü 
yapılmasını düşünen insan ve millet sevgisiyle dop
dolu, Atatürkçü öğretmen arkadaşıma sonsuz teşek
kür ve minnetlerimi 'burada ifade etmeme müsaade 
etmenizi de rica ediyorum. 

Evet, bu bayram neden?.., Yaşıadığımız yakın geç
mişte öğretmenin içine düşürüldüğü karanlık ortamı 
ve bunun neden olduğu olayları hep birlikte gördük 

332 — 



Danışma Meclisi B : 10 23 . 11 . 1981 0 : 1 

ve yaşadık, hep acı çektik. Ataıtürlk ilkeleri ışığında 
ve doğrultusunda yetişmesi gereken çocuklarımızı şe
killendirecek öğretmenden artık umutlar kesilmişti 
neredeyse. Bu 'karmaşık, karanlık dönemde bile Ata
türk ıHkderine inanımıış olan öğretmen aydınlık yolun
da sabırla, inatla ve inançla İlerliyor ve güneşin 
"bir gün muhakkak doğacağına inanıyordu. Herşeye 
rağmen onu Atatürkçü yoldan hiç kimse saptıramı-
yordu. Okulların, dersanelerin, öğretmen odalarının 
bölük pörçük edilip parçalandığı dönemde o yine 
ilkelerinin nöbetini tutuyordu. 1'2 Eylül Harekâtının 
temelinde yatan, hep birlikte demokrasiyi yeniden 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda kurma azmi ve atılımı 
içinde tüm öğretmenleri yeniden Büyük Önderin ay
dınlık yolunda toplamak gerekiyordu ve işte bu yo
lun 'başlangıcında da 'BaşmuaHim Atatürk bekliyor
du, 

öğretmen arkadaşım; ülkenin yeniden kurulduğu 
bu dönemde üzerine düşen görevi Başöğretmenin 
gibi insan ve memleket sevgisiyle ilmin ışığında yeri
ne getireceğine inancımız: tamdır. Eğer hâlâ yakın 
geçmişin hasretini çekenler varsa aranızda, onları ay
dınlık yola çekmeye gayret et. Yine de direniyorsa 
artık o zavallıya hiç kimse yardım edemeyecektir. O, 
Atatürk ilkelerinin 'bilimsel aydınlığında boğulacaktır. 
Sana emanet edilen genç dimağları m uzaktaki köy 
ilkokulundan alıp şekillendire, şekillendire ve fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür kabiliyetler haline geti
ren her kademedeki öğretmen arkadaştmi; tBaşöğret-
menin öğrencisi olmanın gurur ve şerefimi taşıyor
sun. Bu şereflerin en büvügüdür. Gününüz kutlu, 
yolunuz hep Atatürk'ün aydınlık yolu olsun divor 
ve Yüce Meclisin Baslö&retımenün manevi huzurunda 
öğretmene saygı mesajı iletilmesinin karara bağlama
sını diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, mesajı ilet

mek mümkün olursa... 
(BAŞKAN — O usulümüz (içinde değil sayın 

Çakmakçı. Teşekkür ederim. 
3. — Mehmet Akdemi/in, hazırlanacak yeni 

Anayasanın ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve 
siyasal meselelere ışık tutacak, yön verecek şeM ve 
muhtevada olması gerektiği konusunda gündem dışı 
demeci. 

IBAŞKAN — Gündem dışı Sayın Atodemlir'e söz 
vermek istiyorum, albümle illgü ve beş dakikayı geç
memek üzere. 

Buyurun efendim. 

ıMEHİMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış
ma Mıeclsdnin çok değerli üyeleri; 

[Büyük bir çalışma ve gayret örneği veren İçtüzük 
Tasarlısı Komisyonu Üyelerine teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

Yüce Mıecllisin çok değerli üyelerinin Tüzük üze
rinde kıymetli fikirlerini belirterek son şaklıe getiırıme-
lıerindeki hassasiiyet demokratik çallışmıalann güzel 
örneklerinden ollmuştur. Ancak, 9 Temmuz 196,1 fla-
rihlli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
üzerindeki konuşmalar, affınıza sığınarak söylüyo
rum, zaman ısırafına neden olmuştur. Züra, Malili Gü
venlik Konsıayinin 27 Ekim 1981 tarih ve 232)4 sayılı 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun ortada. 12 Ey
lül 1980 Harekâtını Türk Silahlı Kuvveleri ktenıdi 
İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre üstlendiği, Tür
kiye Cumhuriyetini koruma ve kıolaıma görevinin ge
reği olarak demokratik düzenin yenliden kuruüması 
Türkiye Cumhuriıyeti Devletinin varlığı ve bağımsız
lığı, üllkıenin ve milletin bütünlüğü ve böliünımezlliği 
ve toplumun huzuru korunarak ımffiii dayanışma ve 
sosyal adalet anlayışı içinde insan haklaırından ve 
temıel hürriyetlerden eşitlik ilkesine göre yararllanma-
ısını ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak demokra
tik ve laik hukuk devletlinin kurutaıaısını amaçlaıyarak 
12 Byfltül 1980 Harekâtını Büyük Türk Milletli adına 
tarihü sorumluluk duygusuyla hareket ederek emlir 
ve komuta zinciri içinde ve emürlıe gerçekleştirmiştir. 

Bu gerçekıten hareketSıe 23'2l4 sayılı Anayasa Dü
zeni Hakkındaki Kanunu çıkararak yürürlüğe koy
muştur. Bildiğiniz gibi, adı geçten kanunun 1 nci mad
desinde, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasıyla değişikiliklıerinıin yü
rürlükte olduğunu; 

3 ncü maddesinde, Mili Güvenlik Konseyiiirain 
bildirüıerinlin karar hükümleriyle yayınlanan ve yayın 
»lanacak olan kanunların 1961 Anayasasına aykırılığı 
iddiasının iteri sürülömeyeceğinli; 

6 ncı maddesinde de, bu kanunların 1961 Anaya
sasına aykırı olması halinde Anayasa değişikliği ola
rak ve yürürlükteki toanunilara uymayanları da kanun 
değişikliği olarak kabul edildiği gerçeği ortada ikıen, 
12 Eylül 1980 Harekâtını yapan değerli varlığımız 
Türk SMılı Kuvvetleri 1961 Anayasası hakkınıdaki 
toaırarıını da belsirtmiş oloyor. Bunun üzerinde çeşlilölli 
tartışmalara girmek zaman israfından öteye gltmıeye-
cekıtiır-

Ayrıca dünya ve Türk kamuoyunu yanlış değerüısn-
dirmıelıere sevk edecektir. Kamuoyumuz Yüce Mec-
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İlişimizden karidesi kardeşe düşman etmeyen, vurdur
mayan, bölmeyen, huzur ve refah içlimde ıbir düzenin 
kurulımasına yön verecek çalışmalar ve yasallar bek-
lliyor. Bunları da Yüce Medıisimlizin yapacağıınıdan 
asılla şüphe etmiyorum. 

Yüce Ulusumuz... 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, süremiz dolmak üze
re, toplamanızı rica ediyorum. 

ıMEHMET AKDEMÎR — Bağlıyorum efendim. 
Yüce Ulusumuz bizlerden fikir üretmek, yönıtem 

ürdtmıek ve bunları uygulamaya koyabilecek tedbirleri 
lalarak üretecek, yön verecek anlayış içerisinıde bu
lunmamızı bekliyor. Ülkerniizin içinde bulıumduğu du-
rumıdan bir an önce çıkmasını temin Yüce Med)isi-
miızlin yurtseverlik ve Atatürk ilkeleri doğrulltusun-
daki çalışmadan temiin edecek'tir. 

Büyük umutlarla hazırlanıp yürürlüğe konulan 
1961 Anayasası nıedenıse kimi zaman uygulanmaz, 
(kimi zaman da dayanıllmıaz bir hal aldı. Toplumsal 
denıgaslizlıik ve bozukluğun nedeni/eri Anayasalda ara
nılmaya başlandı, Bumdan dolayı da sık sık Anayasa 
değiştirilmeye çakışıldı ve 15ı7 maıddaden oluşan Ama-
yasanıın 39 maddesi tamıamen, 5 madldesi kısmen de
ğiştirildi, 10 olıaın geçici miadde sayısı da 22 oldu. 
Böylecıe toplam 6 kez değiştirildi. 

Anayasalar kuşkusuz değiştirilir. Toplumum ihti
yaçlarıma cevap verecek şekle getirilir, ama bu deği
şiklikler kısa zaman araMclarıyla oîımaımalııdır. Top-
Humusa! düzenin temeli kuralılarını çizen Anayasa iki 
de bir değişirse, oma bir an/lamda saygınillık da azalır. 
Oysa Anayalsa kenıdisline en çok güvenıilecek ve say
gı duyulacak bir yasa olmıaUmdır ve 196,1 Anayasası
nın başlangıç kısmııınıda «©ütüm fertlerimi kaderde, 
kıvançta ve tasaida ortak bölıünmıez bir bütün hallim
de» iilbaresli yer atoaktadır. «İnsan halk ve hürriyet
lerini» diye devam eden «Mili dayanışmayı, sosyal, 
adaleti, ferdlin ve toplumun huzur ve refahını gerçdk-
llaştirmeyi ve teminat altıma almayı mümkün kılacak, 
demokratik hukuk devletinim' bütün hukuki ve sos
yal temeleriyle korumak için Türkiye Cumhuriyeti 
Kurucu Meclisi tarafından hazırlaman bu Anayasayı 
'kabul ve Man ve onu asıl temiınatını vatandaşların gö-
nüllllerinde ve iraıdelierinıde yar altdığı inancıyla hürri
yete, adallete ve fazilete âşılk evlatlarının uyanıik bek
çiliğime emanet eder.ı» ibaresi bulunmaktadır. Bu baş
langıç kısmınım muhtevasına katıüımamak mlümlküm 
değil. Ama anayasalar fcesiin ve (kararlı çizgilıer ihiti-
va etmeli ve yansız uygulıanmıaHıidır. 

.Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonumuzun seçıilıeoeği buıgümde se

çilecek olan tüm üyelere başarılıar dillerken,, ülkerniizin 
başına gelen ve içimde bulunduğu sosyal ve siyasal 
meselelere ışık tutacak, yön verecek şekil ve muhte
vada olmasına dikkat etmek gerekir. Hele hele 
ibu hususta meseleleri teorik olarak bilmekten çok 
pratikte, içimde yaşamış olan sosyal, siyasal ve ekono
mik meselelerin içimde anarşiyle kucak kucağa gel
miş olan üyelere çolk iş düşecektir. Umarım Yüce 
Macllisıimıiz bu pratik yaşantıya önem verecek duru
mu maticelemdkecekitir. 

(Hepimize saygılarımı arz ©derim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4. — Sayın üyelerden Aydın Tuğ ve Şükrü Baş

buğun raporlu olduğuna dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Arkadaşlarımızdan ikisi râhatsıızdıır. Malumatem 

arz eltımıak işitiyorum. Sayım Aydın Tuğ, evimde 'bir 
amelliyatı müteakip raporlu olarak isıtirahaıt etmeklte-
dıir. 

•Sayım Şükrü Başbuğ, yine evlinde on günlük ra
porlu olarak istirahat etmektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 

5. — Anayasa Komisyonuna Üye Seçimi 
(BAŞKAN — Diğer komisyonlara üye seçlilmıi do

layısıyla bir açıklamada buıiummak işitiyorum. 
Diğer komıisyomlara üye olmak isteyen arkadaışllla-

rımıjzım kalbul ettiğlimıiz İçftiüzlük gereğince, İçtüzüğün 
19 nou maddesi, «kabul! tarihlinden 'itibaren üç gün 
içinde başvurulmasını» âmir bulumduğumdam, 'buıgün 
24.0Q'e kadıar tercih ettikleri komisyonları, islimlerini 
yazmak ve tercih sıralarımı dikkate almak üzere ilki 
komisyon için, solumda oturan Sayım Üye arkadaşı
mıza bir dilekçe ille başvurmaları gerekmektedir. 

Özellikle, Anayasa Komisyonuna üye seçimi ya-
plldııktaın sonra, orada hâsıl ofan duruma göre mü
racaatlarım yapılımasımda fayda mülaıhaza etmekteyiz. 

Her üyenin bir komisyomda mutlaka görev aülma-
sı zorunlu bulunmaktadır. Bu itibarla, tekrar ifade 
ediyorum; terdih sıralarınla göre, yazıla müracaatlarımı, 
solu'mdaki üye arkadaşıımıza mutlaka yapmaları ge
rekmektedir. 

ıBAŞKAN — Simidi, gündemimizin esas maddesi
ni teşklil eden Anayalsa Komisyonuma üye seçimlime 
geçmek istiyoruz. 

Bu hususta iki dilekçe var; yenliıden aday ollmlalk 
•isteyen ve bir muhterem üye de adaylıktan çekilmek 
iıstemıektedir. Şimdi onları okuftuyoruırn. 
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Danışma Meclisli Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğine aday gösterilmiş 

bulıunıuyorum. Aday gösteren arkıadaşiarıma şükran
larımı sunar, adaıylıkıtam affolunmam içlin gereken iş-
temliin yapılmasını emir ve izninize sunarım. 

Saygılarımla. 
Mustafa A. Aysan 

BAŞKAN — Büıgil/eııinıiıze sunulur. 

AKİF ERGÎNAY — Sayım Başkan; adaylıktan 
feragat için yazılı mı müracaat etomek gerekiyor, yok
sa buradan bellirtnııek mıümikün mlü efendim? Müm
künse, ben de aynı şekilde adaylıktan feragat ediyo
rum. Çünkü ben adaylığımı koymamıştım. 

BAŞKAN — Sayın Eırglilnaıy, Anayasa Kiomilsıyonıu-
na adaylıktan vazgeçiyorlar. 

Bilgilerinize sunulur. 
,ŞERAFETTtN YARKIN — Bendemiz de Ana

yasa Komisyonu için adaylığa başvuruıda buflıumma-
mıştım; öneren arkadaşlara teşekkür eder, çökiiıdiği-
mli ara «derim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, adaylıktan vazgeçi-
yorlıar. 

iBilgOıeriıniize duyurulur. 
/Buyurun «fendimi. 

RAGIP TARTAN — Sayın Başkan; bendeniz dıe 
Anayasa Komisyonuna başvurmamıştım. Benim aday
lığımı aileni süren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu 
hususun nazara alınmasını rica ederim. 

.Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tartan, adaylıktan vazgeçmek
tedir. 

Belgilerinize duyurulur. 
Buyurun efendim, 

VAHAP GÜVENÇ — Ben de Anayasa Komiıs-
yonuma aday .değildim. Gösteren arkadaşlarıma te
şekkür edlerim, Adaylıktan feragat «diyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güvenç, adaylıktan vazgeçi

yor. 
iBilgiteninize sunulur. 
iSayın Aykut, esas iıtlibariyle adaylığını gösterıme-

mıiş bulunuyor. Bu litibarla iadaylı'fctan vazgeçtiğini 
ifada ediyorlar. 

Bilginize sunulur. 
/Buyurun Sayın Akıncı. 
EŞREF AKINCI — Efendim, beni de aday ola

rak göstermişler. Gösteren arkadaşlara çok teşekkür 
ederim. Ben de aday olmak istemiyorum. 

.BAŞKAN — Sayın Akıncı, adaylıktan vazgeçiyor. 
Bilıgilerinize sunulur. 
Buyurun efendim . 
-MUSTAFA ALPDÜNDAR — Başkan, usul hak

kında söz istedim. 
A. NElDÎM ER AY — Ben de şahsen adaylık için 

müracaat etmedim. Teklif eden arkadaşlarıma teşek
kür eder, aday olmayacağımı bildiririm, 

BAŞKAN — Sayın Eray, adaylık/tan vazgeçiyor. 
Bilginize sunulur. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkam, 

'değeri arkadaşlarım; 
Burada .bulunmanın birinci derecede asil görevi 

Anayasayı oluşturmak olduğuna göre, birçok değerlli 
arkadaşların daha aday olmadan adaylıktan vazgeçme
lerini anlamak mümkün değildir. Lütfen, adaylıktan 
çekilirmiş olsa dahi, bu iişi iyi yapabilecek hocallarıımız 
üzerinde oy küllaniımasını rica ©derim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iEsıaıs itibariyle, şunu tebarüz elttıinmekite fayda 

mülahaza ediyorum .Usıuli bir halta olduğu zaman, 
Divanın veya gönüşmelerfin herflıaıngi bir anında söz 
almanız mümkündür, amıa temennıMier içjin söz alma
mız şu esnada mümkün değildir; onu dikkatte allma-
nızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim . 
IS. FERÎDUN GÜRAY — Esasında aday olma

mıştım. Beni aday gösterenlere ıteşekkür ederim. Da
ha önce, aday olmadığımı beyan ettiğimden, r>aday ola
rak ortaya çıkmam ahde vefa prenslerine de aykırı
dır. Bu bakımdan, feragat ediyorum, aday değülim. 

BAŞKAN — Sayın Güray, aday olmadığını be
yan ediyorlar, bigiierinize sunulur. 

Böylece, günıdemıe, yani seçime geçiyoruz. Yalnız, 
ilki müracaat daha var, onları da bilgilerinize sunmak 
meöburiyetimdeyim. 

Danışma Meclisli Genel Sekreterliğine 
Anayasa Komisyonuna adaylığımı koyduğumu 

saygılarımla arz ederim. 
Albdıulalh Fulalt Gözübüyük 

iDanışma Meclisli Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliiğinıe Danışma Meclisi 

Üyesi Abdullah Pulat Gözübüyük'ün adaylığım arz 
ve teklif ederim. 

Nıuri özgöker 
BAŞKAN — Değerlli üyeler; Cuma günü yaptığı

mız görüşmelerde Başkanımız tarafımdan yapılan bir 
oylama ile Cumartesi saat 13..00'e kadar Anayalsa Ko-
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milyonuna adaıy olmak islteyanılıerin müracaatınııı 
kabul edileceği bMıûllmiş İdi. O süre geçmiş builıun-
raalktadıır. 

'Bu itübarla, değerli üyemıiiz ısrar ediyor lise bir 
usulıi karar alırmalk üzene oylarınıza müracaat dtmıek 
durumuındayım. 

Sayın Gözü'büyük, ısrar ediyor iseniz, arkadaşla
rımın oylarına müracaat etmek durumundayım; tak
dir edersiniz. 

'Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, benim meşru mazeretim dolayısıyla rahatsıy
dım, gelemedim. Ben hizmet arz ediyorum, arkadaş
larımın takdirine 'bırakıyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük'ün adaylığını Ve başkaca aday 

olmak isteyenler var ilse, şüphesiz o zaman bir usul i 
netice doğacaktır. 

Bu itibarla, yeni aday kaydı gibi bir neticeyle 'kar
şı karşıya kalmaktayız. Bu itibarla, aday kaydına 
müsaade edilip 'edilmemesini oylarınıza sunmak du
rumundayım. 

Yeni adayların kabul edilmesim uygun görenler... 
Uygun görmeyenler... Yeni aday kaydı kabul edil
miştir. 

Bu itibarla, Sayın Gözübüyük'ü Anayasa Komis
yonuna aday göstermek üzere üsteye ilave etmemiz 
mümkün bulunmaktadır. 

Başka aday var mı?.. 
ABDÜLKADÎR BRENE/R — Var efendim, şifa

hen mümkün mü? 

BAŞKAN — Lütfen yazılı olarak verin efendim. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

muhterem üye arkadaşlarım; 
Akif Erginay Üye kardeşimiz, üyelikten çekilmek 

-istediğini ifade ettiler. Ben kendilerini tekrar aday 
olarak gösteriyorum, kabulünü istirham ediyorum. 
Zira, burada İçtüzük görüşmeleri olurken, içtüzüğün 
37, 77, 86 ncı maddeleri üzerinde Anayasaya uygun 
olup -olmadığı hakkında en çok konuşanlardan birisi 
Sayım Üye kardeşimizdi, niçin bulgun çekiliyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz; lütfen yazılı olarak 
başvurmanızı rica ediyorum. 

Süraltle hareket edilmesi zamanımızın darlığı ba
kımından zorunlu bulunmak'tadır, lütfen... 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan; usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET SAMSUNLU — Arkadaşlarımızın aday
lığını Yüce Kuru! onayladı ve tekrar sunuyorlar. Be
nim istirhamım şu : Diğer komisyonlar için süre ön
ceden belirlensin, bir defa daha 'bunu bozmak duru
munda kalmayalım; bunu özellikle Başkanlık Diva
nından istirham edeceğim, zamanı (belirlesin Başkan
lık Divanı ve bir defa daha taşmaydım. 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlarım arasında diğer 
•komisyonlar için saat '24.00'e kadar müracaat yapıl
masını ifade etmiş bulmuyorum, hatırlatırım. 

Bunun dışında, takdir edeceğiniz veçhile, Genel 
Kurul kendi gündemine ve kendi kararına 'hâkim bu
lunmaktadır. Bu itibarla, vaki teklifleri 'takdirlerinize 
arz etîmek Başkanlığın birinci vazifesidir, takdirinize 
göre işlem görülecektir. 

Buyurun Sayın Gürel. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan; 
bir hususun Başkanlığınızca açıklanmasını istiyorum. 
îç tüzüğün 19 nou maddesinde, Anayasa, Bütçe ve 
Plan Komisyonuna seçilen üyelerimizin başka ko
misyonlarda vazife alamayacakları 'belirtilmiştir. Ar
kadaşlarımızdan /bir kısmı bunların birkaç tanesinde 
vazife almak istemektedirler. Ancak, Anayasa Ko
misyonuna seçilemediği takdirde, Bütçe ve Plan Ko
misyonunda vazife almak istemektedir. Bütçe ve Plan 
Komisyonuna seçilemediği takdirde, diğer komisyon
larda vazife almak istemektedirler. Şimdi, dilekçeler 
verilirken şartlı olarak mı verilecektir; yani bunlar 
kabul olmadığı takdirde, seçilemediği takdirde, «Şun
ları tercih ediyorum» mu denecektir? O takdirde ter
cih nasıl yapılacaktır? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, şöyle yapılması
nın gerektiği düşüncesindeyim : Anayasa Komisyonu 
seçimlıerinü takiben, (Onu bilhassa sunuşlarda tebarüz 
ettirdim) her arkadaşımız tercih sıralarına göre, ter
cih ettikleri komisyonları yazılı olarak »olumdaki üye 
arkadaşımız Sayın EVliya'ya bildireceklerdir. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bütçe ve Plan 
Komisyonu da aynı şekilde mi 'efendim? 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu da aynı 
şekilde. Yalnız, bu Komisyona üye seçiminin usul ve 
esaslarını, aday ve üye miktarlarını Divan olarak biz 
görüşmekteyiz. Yarın yapacağımız toplantıda buna 
mütedair esasları size bildireceğiz. 

îlik anda düşündüğümüz şudur : Anayasa Komis
yonu seçimini takiben, ilk anda yine Bütçe ve Plan 
Komisyonunu seçmeyi düşünüyoruz. Onu takip eden 
devrede, yine aynı şekilde diğer komisyonları Tüzük
teki sıraya göre eleminasyon yapmak suretiyle neti-
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* celendirımek tasavvurlarımız arasındadır; f akait esas* 
lar yarınki toplantımızda karara bağlanacak ve tak
dirlerinize sunulacaktır. 

Teşekkür ederim. 
Anayasa Komisyonuna yeniden üye olmak üzere 

vaki müracaa'üları okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Üyesi Saym Akif Erginay'ı Ana
yasa Komisyonu Üyeliğine teklif ediyorum. 

Arz ederim. 
Abdurraihman Yılmaz 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Profesör Mustafa Aysan'ın bunca ilmi ça

lışmalardan sonra Anayasa Komisyonunda, görev al
mamasını manalandıramadım. Görev almasını istir
ham ederim. 

Arz olunur. 
Halil Akaydın 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğine adaylığımı arz edi

yorum. 
Albdülkadir Erener 

BAŞKAN — Böylece, dağıtılmış olan listelere Sa
yın A'bduUaıh Pulat Gözülbüyük, Sayın Abdlülkadir 
Erener, Sayın Akif Erginay (Esasen vardı), Sayın 
Mustafa Aysan (Esasen vardı)' ekleniyor. 

AKİF EIRGÎNAY — Saym Başkan; «Kabul edi
yor musunuz?» diye soruyor arkadaşlar. Bendeniz 
muhterem 'bir arkadaşımın teklifin'i reddetmem, tak
dir Yüce Heyetindir; yani adaylığımı ille de geri alı
yorum demek zannediyorum ki abes olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aysan. 
MUSTAFA A. AYSAN — Bendeniz, bütün ça

lışmalarım, uzmanlığım bütçe ve ekonomi alanında 
olduğu için Anayasa Komisyonunda değil, Bütçe ve 
Plan Komisyonunda çalışmak istemiştim. Yoksa, 
Anayasa Komisyonundan adaylığımı geri çekmekle 
görevden kaçmak diye bir düşüncem yoktur, onu arz 
ediyorum. Buraya hizmet etmeye geldik, takdir Yü
ce Heyetindir. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Takdiri Yüce Heyetimize bırakıyor

sunuz, teşekkür ederim. 
Şimdi, Anayasa Komisyonuna üye seçimine geçi

yoruz. 
Bir usulü hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyo

rum. Bilindiği veçhile, 15 üye seçeceğiz ve sizlere 

adayların listeleri tevzi edilmiştir. Ayrıca, bu adayla
rımıza ait biyografiler de bastırılarak takdim edil
miş bulunmaktadır, ilk oylamada salt çoğunluk aran
maktadır. Sait çoğunluk dereken, 81 üyemiz herhangi 
hür aday üzerinde oylarını ıbirleştirmdşlerse, o seçilmiş 
sayılacaktır; yani Sİ ve daha fazla oy almış olanlar 
birinci oylamada Anayasa Komisyonuna üye seçil-
mliş olacaklardır. Eğer, salt çoğunluk sağlanamamış 
ve 15 kişi tamamlanmamış ise, ikinci yapılacak 
oylamada en fazla oy alam adayımız Anayasa Ko
misyonunda yerini almış bulunmaktadır. 

Seçiimılere geçmeden evvel yine iki usulü size ha-
'tırlaitımaıbta fayda var. Onlardan bir tanesi; muh
terem adayların isimlerini ve soyadlarını oy pusula
larına yazmak. İkincisi de; size takdim ettiğimiz lis
telerde işaretlemek. Onu şöyle yapalım müsaade 
edersiniz: Uygun gördüğünüz 15 üyeyi' boş bıraka
lım, diğerlerini çizelim, herhangi bir yanlışlığa ma
hal vermemek üzere. Tekrar ifade ediyorum; 15 üye
yi boş bırakalım, diğerlerinin üstünü çizelim. («Öyle 
yapmayalım, kâğıt dağıtılsın Sayın Başkan» sesleri). 

Oy pusulalarının dağıtılmasını mı 'istiyorsunuz 
efendim? («Evet» sesleri) 

Oy pusulaları ve zarfları dağıtılsın. 

NEODET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, oylarda 
15'den fazla oy verilmesi halinde ne olacak? Soru 
olarak soruyorum. 

BAŞKAN — Usulen- 15'den fazla yazılmış olan 
adaylar, oylamada sondan itibaren dikkate alınmaya
caktır; yani ilk yazılan 15 isim geçerli olacaktır. 

Şimdi üç kişilik bir tasnif heyeti seçeceğiz; tor
badan çekmek suretiyle ad okuıtuyorum. 

AiBBAS GÖKÇE — Saym Başkan, usul hak
kında... 

iBAŞKAN — Müsaade eder imlisiniz efendim, iş
lemi bitirelim, ondan sonra usul hakkında size söz 
vereceğim. 

ABBAS GÖKÇE — Bu usul hakkında söz istiyo
rum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendini. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın 'Başkan, bendeniz ilk 

Tasnif Komisyonu kurulduğunda görev almış idim. 
Şimdi 50'ye yakın arkadaşın adaylığı söz konusu. Üç 
kişilik tasnif kurulu bunu zor yapabilecektir. Tüzüğe 
«öre üç ibişinin seçilmesi emredici bir hüküm; an
cak Yüksek Genel Kurul uygun görürse, iki de 
yardımcı seçebilir oy hesaplarını yapmak için; arz 
ederim. 
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BAŞKAN — Efendim, kabul ettiğimiz İçtüzük 
'hükümlerine göre üç kişilik bir (tasnif komisyonu seç
mek 'mecburiyetindeyiz. Üç kişilik tasnif komisyo
nuna, Divanda mevcut memur arkadaşlaranız da 
yardımcı olabilir; esasa 'taalluk eden bir müdahale 
yapılmamak kaydıyla. (Bu itibarla üç kişilik bir tasnif 
komisyonu seçiyoruz. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECÎP BİLGE — Efendim, Tüzüğümüz üç kişi

lik bir tasnif komisyonu seçilmesini amir; yalnız 
«bir tasnif komisyonu» tabiri yok, «Üç kişilik tas
nif komisyonu» denmektedir. İki tane üçer kişilik 
tasnif komisyonu seçilebilir zannediyorum. Bu şe
kilde yapılırsa işler Jbiraz daha kolay olur. Bu itibarla 
iki tane üçer kişilik (tasnif komisyonu seçilmesini 
arz edenim 

BAŞKAN — Müsaade ©derseniz seçimlerle ilgili 
maddeyi .okuyorum1: «Sayım ve döküm işi, ad çek
mek suretiyle tespit edilecek üç üyeli bir tasnif ko
misyonu...», «Üç üyeli bir ıtasnif komisyonu» den
diği için, üç üyeli 'bir tasnif komisyonu seçmek du-
mımundayız. 

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN CİVELEK — Bu sabah dotoplaırmnızda 

15 kişilik ıbir liste bulduk Acaba Başkanlik (bu ko
nuda bir açıklama yapabilir mi; yanlış anlaşılmaya 
mahall vermemek için? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkanlık Divanınız olarak aday listelerinin da

ha evvelden dolaplara atıllmaisının veya attınlmasının 
tamamen karşısındayız. Usulümüze ve müsaade eder
seniz tekrar ifade edeyim, Meclislerde mevcut tea
müllere uygun düşmemektedir. Bu itibarla tekerrü
ründen sureti katiyede kaçınılması iktiza eder ve bu 
usule taalluk eden meselenin böylece bilinmesinde 
fayda ve zaruret görmekteyim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
DOĞAN KARAN — Sayın Başkan, oylamayla 

ilgili usul bakında ufak bir noktaya değinmek isti
yorum.... 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın (Karan. 
ıDOĞAN KARAN — Eğer bu yazılı listeler üze

ninde çizmek suretiyle oylama 'yapılacaksa... '(«Hayır» 
sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Karan, boş oy pusulalarının • 
dağrtıülması arkadaşlarım tarafından temenni edil
miştir ve !bu yapılmaktadır. 

DOĞAN KARAN — Teşekkür ederim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, şimdi kura çek
mede Anayasa Komisyonu adaylarından birinin ismi 
çıkarsa, bunun nazarı itibara alınmamasını teklif 
ediyorum. 

IBAŞKAN — Hay hay efendim, adaylardan birisi 
çıkar ise, onu dikkate almayacağız. 

Şimdi ıtasnif heyeti için ad çekiyoruz: 
Muammer Yazar?.. Aday. 
Süleyman Sırrı IKırcalı?.. Aday. 
Rıfat Bayazıt?.. Aday. 
Rafet İbrahlimoğlu?.. Aday. 
ıFuait Azgur?.. Aday. 
Yılmaz özman?,. Buradalar. 
Halil Evliya?... Buradalar. 
Kâzım Öztürk?.. Aday. 
Halil Akaydın?.. Buradalar. 
Böylece Tasnif Komisyonuna Sayın Yıllmaz Öz-

man, Sayın Halil Evliya ve Sayın Halil Akaydın se
çilmişlerdir. 

Oy pusulası almayan değerli üyemiz var mı?.. 
Ydk. 

Oyllayalbilir miyiz? 
Sayın üyeler, kürsüde bulunan küreye, üyeler 

alfabetik sıraya göre oy pusulalarını atmaları gereki
yor. 

Soyadı sırasına göre oylarıımızı kullanmaya bas
ılıyoruz. 

ı(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın Tasnif Heyeti komisyon sı
ralarında yerlerini alabilir. 

Böylece oylama işlemi tamamlanmıştır. Tasni
fe geçiyoruz. 

((Oyların ayrımına başlandı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Tasnifin zaman alacağı dikkate alınarak Birleşi
me 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati 15.40 

.<... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Bô klanvddlli Fenni İSLİMYELİ 
KÂTtP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

ıBAŞKAN — Değerli üyeler; 
10 ncu Biirleşimıin ikinci oturumunu açıyorum. 
Tasnifin devam ettiği ve bir saattik bir süreye 

:ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, Birleşme saat 17.00' 
de toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

» • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTtP ÜYELER : tmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 10 ncu Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

5. — Anayasa Komisyonuna Üye Seçimi (Devam) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinin tutanağı geldi 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu üyeliği için yapılan seçime 
151 üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Halil Akaydın Halil Evliya 

Üye 
M. Yılmaz özman 

Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Kemal Dal 
Rafet tbrahimoğlu 
Recep Meriç 

104 
117 
106 
93 
87 
82 

BAŞKAN — Müsaade edersenüz; şu ana kadar 
okuduğumuz Sayın Şener 104 oy, Sayın Aldıkaçtı 
117 oy, Sayın Alpakan 106 oy, Sayın Dal 93 oy, 

Sayın tbrahimoğlu 87 oy, Sayın Meriç 82 oy almak 
suretiyle salt çoğunluğu sağlamışlar ve Anayasa Ko
misyonuna seçilmişlerdir, kutlarım. (AlÜkışlar). 

Diğer alınan oylan okutuyorum. 

Alâeddin Aksoy 18 
Ali Nejat Alpat 9 
Hikmet Altuğ 61 
Yıldırım Avcı 52 
Mehmet Aydar 14 
İmren Aykut 1 
Mustafa Aysan 20 
Fuat Azgur 41 
Rıfat Bayazıt 57 
Necip Bilge 35 
Bekir Sami Daçe 49 
İsmail Hakkı Demirel 24 
Fikri Devrimsel 27 
Nedim Eray 4 
Feridun Ergin 75 
Akif Erginay 29 
Hamza Eroğlu 51 
Azmi Eryılmaz 34 
Feyzi Feyzioğlu 69 
Necdet Geboloğlu 19 
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Abbaş Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Asım İğneciler 
Halil İbrahim Karal 
Doğan Karan 
Kemal Karhan 
Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 
Enis Muratoğlu 
Feridun Şakir Öğüne 
Teoman Özalp 
Kâzım Öztürk 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 
Turgut Tan 
Cahit Tutum 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Muammer Yazar 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Kadir Erener 
Yılmaz Fuat 
E. Yıldırım Avcı 
Hamdi Özer 
Ertuğrul Alatlı 

32 
72 
77 
51 
57 
34 
24 
60 
36 
20 

8 
52 
45 
67 
20 
29 
16 
75 
40 
11 
18 
63 
19 
7 
1 
1 
1 

31 

BAŞKAN — «Yıldırım A» diye ilki yerde oy ve
rilmiş, muhtemelen «Avcı» olacak, bu itibarla onun 
oyu 53 olacaktır. 

Muhterem üyeler, 9 üyelik için oylama yapıla
caktır. Oy pusulaları dağıtıldı mı?.. Oy pusulalarını 
dağıtınız. 

MUSTAFA A. AYSAN — İzninizle adaylıktan 
çekiliyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aysan adaylıktan çekiliyor, 
bilgilerinize sunulur. Buyurun efendim. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, evvelce aday
lıktan çekildiğini bildirenlere de oy verilmektedir. 
Bu hususta arkadaşların uyarılması mümkün mü 
acaba. 

BAŞKAN — Adaylıktan çekilen üyelere oy ve
rilmemesi, oyların dağılmaması bakımından temen
ni ediliyor. Bilgilerinize sunulur. 

23 . 11 . 1981 0 : 3 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Adaylıktan çe
kiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demirel adaylıktan çekili
yor. 

ALÂEDDİN AKSOY — Adaylıktan çekiliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy adaylıktan çekiliyor. 
NECİP BİLGE — Adaylıktan çekiliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bilge adaylıktan çekiliyor. 
HAMZA EROĞLU — Adaylıktan çekiliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu adaylıktan çekiliyor. 
KEMAL KARHAN — Adaylıktan çekiliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karhan adaylıktan çekiliyor. 
HİDAYET UĞUR — Adaylıktan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Uğur adaylıktan çe
kiliyor. 

M. FEVZİ UYGUNER — Adaylıktan çekiliyo-
rumf 

BAŞKAN — Sayın Uyguner adaylıktan çekili
yor. 

NİHAT KUBİLAY — Adaylıktan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay adaylıktan çekiliyor. 

DOĞAN KARAN — Adaylıktan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karan adaylıktan çekiliyor. 
Bilgilerinize sunulur. 

Adaylıktan çekilenleri bir daha okumaya ihtiyaç 
varsa tekrar okuyalım. 

HALİL EVLİYA — Aday olarak kalanları okur
sak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Evet, kalanları okuyalım. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Aday
lıktan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pulat Gözübüyük adaylıktan 
çekiliyor. 

Bilgilerinize sunulur. 

AKİF ERGİNAY — Adaylıktan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay adaylıktan çekilmiş
tir, 

Bilgilerinize sunulur. 

6 üye seçilmiştir, şimdi 9 üye için seçim yapaca
ğız. 
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Kalan adayları soyadı sırasına göre okutuyorum. 

Alath Ertuğrul 
Alpat Ali Nejat 
Altuğ Hikmet 
Avcı Yıldırım 
Aydar Mehmet 
Azgur Fuat 
Bayazıt Rıfat 
Daçe Bekir Sami 
Devrimsel Fikri 
Ergin Feridun 
Eryılmaz Azmi 
Feyzioğlu Feyzi 
Geboloğlu Necdet. 
Gökçe Abbas 
Göksel îhsan 
Gölcüklü Feyyaz 
iğneciler Abdullah Asım 
Karal Halil İbrahim 
Kavalalı Mümin 
Kırcalı Süleyman Sırrı 
Kurtoğlu Serda 
Muratoğlu Enis 
Öğünç Feridun Şakir 
Özalp Teoman 
öztürk Kâzım 
Pamak Mehmet 
Peköz Atalay 
Tan Turgut 
Tutum Cahit 
Yazar Muammer 
Erener Abdülkadir 

HALİL EVLtYA — Sayın Başkan, muhterem 
adayları yazarken yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4 diye 
numara verirsek Sayın Heyetinize de kolaylık olur, 
bizim için de iyi olur. 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinin bir temennisini 
sunuyorum : 

Her adayın karşısına bir sıra numarası verilmesi 
halinde tasnif ıkolaylaşacaiktır. 

SADÎ ERDEM — Sayın Başkan, buradaki nu
marayı mı vereceğiz?.. 

BAŞKAN — Siz kendi numaranızı vereceksiniz 
9 numaraya kadar 1, 2, 3 kendi numaralarınızı 9'a 
kadar vermiş olacaksınız. 

Tasnif Komisyonu yorulmamış ise, tekrar devam
ları mümkün mü?.. (Alıştılar) sesleri. 

Peki, Tasnif Komisyonundan tekrar vazifelerinin 
devamını rica edeceğiz. Oy pusulaları dağıtılsın. 

Bu defa 9 üye için seçim yapacağız ve Tüzüğü
müzde bahis konusu olduğu veçhile salt çoğunluk 
aranmayacak, en çok oy alan arkadaşlarımız Anaya
sa Komisyonuna seçilmiş olacaklar. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir arzum 
var müsaade ederseniz. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAZIM ÖZTÜRK — Eğer Tasnif Komisyonu
nun görevine devamı buyurulacak ise, Genel Kurul
dan karar alınması gerekir. Aksi halde yeniden tes
piti gerekir. 

BAŞKAN — Oylar bittikten sonra oylayacağım 
onu efendim. 

Oylamaya başlıyoruz. Alfabetik sıra ile okutuyo
rum. 

(Oylar toplandı). 
v BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Yılmaz özman, Halil Evliya, Halil Akaydın'dan 

müteşekkil Tasnif Heyetinin bu defa da tasnife de
vam etmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasnif Heyeti üç arkadaşımızdan teşekkül etmiş
tir. 

Oylama bitmiştir. Tasnife geçiyoruz. 
Tasnif Komisyonunu rica ediyorum. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasnif Heyetinin tutanağı geldi; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliği için yapılan seçime 

146 üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Halil Akaydın Halil Evlüya 
Üye 

M. Yılmaz Özman 

Feridun Ergin 
Feyyaz Gölcüklü 
Feyzi Feyzioğlu 
Teoman Özalp 
Turgut Tan 
İhsan Göksel 
Muammer Yazar 
Hikmet Altuğ 
Mümin Kavalalı 

91 
82 
78 
78 

- 76 
65 
65 
64 
64 
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BAŞKAN — İkinci tur oylama sonunda 9 üye
miz daha Anayasa Komisyonuna üye seçilmişlerdir: 
Sayın Feridun Ergin 91 oy, Sayın Feyyaz Gölcüklü 
82 oy, Sayın Feyzi Feyzioğiu 78 oy, Sayın Teoman 
Özalp 78 oy, Sayın Turgut Tan 76 oy, Sayın ihsan 
Göksel 65 oy, Sayın Muammer Yazar 65 oy, Sayın 
Hikmet Altuğ 64 oy ve Sayın Mümin Kavalalı 64 
oy. Böylece 9 üyemizle beraber Muhterem Komis
yonun 15 üye sayısını tamamlamış bulunmaktayız. 
Kendilerini kutlarım. (Alkışlar). 

Sayın üyeler; 
Değerli oylarınızla Yüksek Meclisimiz bir önem

li görevini daha sona erdirmiş bulunuyor. Komisyo
nun seçimi, ülkemiz ve Milletimize hayırlı olsun. 

Tüfk kamuoyu - altını çizerek söylüyorum - hem 
işleyen bir demokrasinin, hem hulkufc devletinin ve 
hem de güçlü bir Türk Devletinin temilini atmamı
zı istiyor. Bu itibarla, Milletimizin ve Yüksek Mec
lisimizin en iyi dilekleri, yardımları ve fakat aynı 

zamanda dikkatleri ve hassasiyetleri değerli Komis
yonun üzerinde olacaktır. Kendilerine güveniyoruz ve 
tekrar başarılar diliyoruz. 

Değerli Komisyon, Tüzüğümüz gereğince yarın 
toplanmak zorundadır. Bu itibarla, ikinci katta 506 
sayılı oda kendilerine tahsis edilmiştir. Yarın saat 
10,00'da toplanmak suretiyle başkanlık divanlarını 
teşkil etmelerini kendilerinden rica ediyoruz. 

Gündemi böylece sona erdirmiş bulunuyoruz. 
Oturumu kapatmadan evvel yarın yapılacak toplan
tının, diğer komisyonlara yapılacak aday üyelere ait 
başvuruların tasnifini temin, biyografilerini bastır
mak zorunluğu karşısında, Birleşimin 25.11.1981 Çar
şamba günü saat 14.00'e talikini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

10 ncu Birleşimi 'kapatıyorum. 
Kapanımla Saaıtii : 18.50 
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GÜNDEMI 

10 NCU BİRLEŞİM 

23 Kasım 1981 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM. 
— Anayasa Komisyonuna Üye Seçimi 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 
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