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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Kanada'da Ermeni teröristlerin saldırısı neticesi 

hayatını kaybeden Albay Atilla Altıkat'ın ruhunu ta
ziz için saygı duruşunda bulunuldu. 

Yasama yılı başlangıcının bu yıla mahsus olmak 
üzere Anayasa görüşmelerinin sona erdiği tarihe 
alınması ve Başkanlık Divanı seçimleri ile Komisyon 
seçimlerinin 15 Ekim 1982 tarihine kadar tamamlan
masına dair Nurettin Ayanoğlu ve 32 arkadaşının 
önergesi kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 79, 80, 
81, 82 ve 85 inci maddeleri yapılan görüşmelerden 

sonra kabul edildi. Tasarının 78, 83, 84 ve 86 ncı mad
deleri değişiklik önergeleriyle birlikte Anayasa Ko
misyonuna verildi. 

31 Ağustos 1982 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.15'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İmren AYKUT 

Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Fenni İSLIMYELİ 
KÂTÎP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Mecisiinin 139 uncu Birleşimimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

III, — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Fikri Devrimselin hastalığı nedeniyle 27 
Ağustos 1982, tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/420) 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi var; okutuyorum : 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel'in has

talığı nedeniyle 27 Ağustos 1982 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 

Kurula arzı, Başkanlık Divanının 27 Ağustos 1982 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN —r Sayın üyeler; Sayın Devrimsel'in 15 
gün müddetle izinli sayılması hususunu, İçtüzüğü
müzün 95 inci maddesi gereğince oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Feridun Ergin'in Danışma Meclisi Üyeli
ğinden istifasına dair önergesi. (4/39) 

BAŞKAN — Sayın Üyemiz Feridun Ergin tara
fından gönderilen tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde kanun 
gereğince önümüzdeki günlerde bölüm ve anabilim 
dalı başkanlarının kadrolarında fiilen tamgün çalışan 
öğretim üyeleri arasından seçileceğini öğrenmiş bu
lunmaktayım. 

Danışma Meclisinde görevime devam ettiğim 
takdirde, kıdem ve emeğimin kazandırdığı hakları 
muhafaza edemeyeceğim anlaşılmaktadır. 

Kanun hükümlerine bağlı bu mücbir sebep dola
yısıyla 31 Ağustos 1982 tarihinden geçerli olmak üze
re Danışma Meclisi Üyeliğinden istifamın kabul bu-
yurulmasını derin saygılarımla rica ederim. 

Feridun ERGÎN 
BAŞKAN — Sayın Ergin'in bu başvurusu, İç

tüzüğümüzün 92 nci maddesi gereğince işlem göre
cektir. Yeni hayatında kendisine başarılar ve sağlık
lar diliyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasa Tasarısı üze
rinde müzakerelere başlamadan önce bir hususu oy
larınıza sunmak istiyorum. 

Bilindiği veçhile salı ve cuma günleri gece mesaisi 
yapmak üzere Komisyonumuza imkân veriyorduk. 

Komisyonumuz tatil sırasında yaptığı çalışmalar 
esnasında elindeki işlerin büyük bir kısmını tamam
lamış bulunmaktadır. Bu itibarla, bu gece, mevcut 
gecikmeyi de dikkate almak suretiyle gece çalışması 
yapılmasında zaruret ve fayda vardır. Bu itibarla, mü
saade ederseniz bü hususu oylarınıza sunuyorum : 

Bu akşam gece çalışması yapılması hususunu ka
bul edenlerin işaret buyurmasını rica ederim. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

Anayasa Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

87 nci maddeyi okutuyorum : 

C. Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma : 
MADDE 87. — Türkiye Cumhuriyeti adına ya

bancı Devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapı
lacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bul
masına bağlıdır. 

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen 
ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, devlet mali
yesi bakımından bir yüklenme gerektirmemek, kişi 
hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mül-

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

kiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma 
ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, 
yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaş
maların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bu
lunması zorunluğu yoktur; ancak bu fıkraya göre 
yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını 
ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe 
konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü 
andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uy
gulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
87 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
a) Bu maddenin birinci fıkrasındaki, «Andlaş-

ma» dan sonra aynı cümleye (anlaşma) ve (sözleşme) 
kelimelerinin eklenmesi; 

b) İkinci fıkradaki «Andlaşma» yerine «Sözleş
me» deyiminin, aynı fıkranın üçüncü cümlesindeki 
«andlaşma» yerine yine «Sözleşme» kelimesinin alın
ması; 

c) Üçüncü fıkranın birinci satırındaki «Uygula
ma andlaşmaları» nın da «Uygulama anlaşmaları» 
şeklinde değiştirilmesini; 
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Gerekçe : Devletler Hukuku şahıslarının irade 
mutabakatlarını tespit eden belgelere çeşitli adlar ve
rilmektedir. Bunlar, andlaşma, anlaşma ve sözleşme 
gibi belgelerdir. 

A) Andlaşma = Traite, çok taraflı devletler ara
sında münasebetlerin geniş şekilde düzenlenmesi için 
yapılan akitleri ifade etmektedir. 

B) Anlaşma = Accord, devletler arasında belli 
ve sınırlı konularda yapılan taahhütleri düzenleyen 
belgedir. 

Bu kavramlar için başlıca kaynaklar. 
C) Sözleşme = Convention, ise Devletler arasın

da hukukî, iktisadî, ticarî ve benzeri konularda yapı
lan âkitlerdir. 

C. Bilsel, Devletler arasında Andlaşmalar, istan
bul, 1936 

Rousseau, Principes de Droit International Public, I 
Paul Guggenheim, Traite de Droit International 

Public, I 
Seha Meray, Devletler Hukuku, Üçüncü Bası, An

kara, 1965 Cilt : 2 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, müsaade ederse
niz bu önergeyi, kelime değişiklikleriyle ilgili bulun
ması nedeniyle, Komisyonumuzda teşekkül etmiş bu
lunan alt komisyona tetkik edilmek üzere gönderi
yorum. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, kelime 
değişikliği değildir, bu çok önemlidir, bendeniz bu 
önergeye karşıyım. «Andlaşma» ayrı, «sözleşme» ay
rı, «anlaşma» ayrıdır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz esas 
itibariyle bu konuda alt komisyon bütün bunları de
ğerlendiriyor. Alt komisyon tarafından değerlendiril
sin. İkinci metinde bir yanlışlık olursa, üzerinde bir 
müzakere açılması mümkün bulunmaktadır. Esas iti
bariyle üç alternatifli bir teklifin burada müzakeresi 
de gayri mümkündür, takdir edersiniz. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma başlığım 
taşıyan 87 nci maddeye 4 üncü fıkradan sonra aşağı
da öngörülen bir fıkra eklenmesini arz ve rica ede
riz. 

Saygılaıımızla. 
«Milletlerüstü yetkileri bulunan milletlerarası ku

ruluşlara katılmayı öngören andlaşmaların da yapıl
masında birinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Hamza EROĞLU Fevzi ÜYGUNER 
Turgut YEĞENAĞA B. Sami DAÇE 

HAMZA EROĞLU — Efendim, birinci fıkra 
hükmünün içine girdiği için bu teklifimizi geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 87 nci madde üzerinde bir başka 

önerge yok. 
Üzerinde konuşmak isteyen bir başka üyemiz var 

mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 87 nci madde Komisyondan geldiği 
şekliyle kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum : 
D. Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme : 
MADDE 88. — Milletlerarası hukukun meşru 

saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin ta
raf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya millet
lerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışın
da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön
dermesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de 
bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. 

Ülkenin âni bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
nedenle silah kullanılmasına derhal karar verilmesi
nin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah kullanmasına karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeleri oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 88 inci maddesi ikinci fıkra

sının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini saygı 
ile arz ve teklif ederiz. 

«Ve ilk imkânda durumu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgi ve onayına sunar.» 

Feyzi FEYZİOĞLU A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Gerekçe : Ülkenin âni bir silahlı saldırıya uğra
ması ve TBMM'sinden karar almaya dahi vakit ol
maksızın derhal karar verilmesinin kaçınılmaz bulun
ması halinde, Cumhurbaşkanının Türk Silahlı Kuv
vetlerine silah kullanma emrini verebilmesi, bir zo-
runluğun sonucudur. Bunu gerekli görüyoruz. Ancak 
bu emrin; TBMM'nin onayına hiç sunulmaması da 
anlaşılamaz. Bu nedenle yukarıdaki cümlenin fıkra 
sonuna eklenmesi yerinde olacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 88 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
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«Ülkenin âni bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
nedenle silah kullanılmasına derhal karar verilme
sinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah kullanmasına karar 
verebilir. Cumhurbaşkanı durumu hemen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bilgi ve onayına sunar.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan TC Anayasa Tasarısının 88 in

ci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Madde 88. — İkinci fıkra : 
«Ülkenin âni bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 

nedenle silah kullanılmasına derhal karar verilmesi
nin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah kullanmasına karar 
verebilir; en kısa zamanda TBMM'ni toplantıya ça
ğırıp bu kararın onayını isteyebilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 88 inci maddesinin ikinci fık

rasındaki «... ve bu nedenle silah kullanılmasına...» 
ibaresinin, madde başlığı ve gerekçeye uygun olarak, 
«... ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına...» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 88 inci 

maddesine aşağıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Madde — 88. 
Fıkra üç : «Bu karar derhal Türkiye Büyük Millet 

Meclisine iletilir.» 

Turhan GÜVEN 
Bekir Sami DAÇE 

Abbas GÖKÇE 
Avni MÜFTÜOĞLU 
Hilmi SABUNCU 

Halil Erdoğan GÜREL 
İbrahim GÖKTEPE 

Orhan BAYSAL 
Mehmet PAMAK 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 88 inci maddesinin son fıkrasındaki 
«silah kullanmasına» deyiminin «kullanılmasına» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eşref AKINCI İbrahim ŞENOCAK 
Adnan OREL Alâeddin AKSOY 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Çakmakçı, Fey-
zioğlu ve Haznedar'ın ikinci fıkraya bir ek yapıl
masına dair önergesi üzerinde müzakerelere başlıyo
ruz. 

Sayın Çakmakçı, zatı âliniz mi bir açıklama yapa
caksınız? 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Adı geçen maddenin ikinci fıkrasında fevkalade 

hallerde, ani, istişare etme imkânı olmayan bir halde 
Cumhurbaşkanına özel bir yetki verilmiştir. Aslî yet
kinin sahibi Büyük Millet Meclisi olduğuna göre, bu
raya son bir fıkra eklenerek «İlk imkânda veya he
men Meclisi toplantıya çağırarak bilgi ve onayına 
sunabilir» değil «sunar» şeklinde bir son fıkra ek
lenirse Cumhurbaşkanının ani harp ilanı en kısa za
manda yetkinin aslî sahibi olan Meclisin onayına su
nulmuş olur; daha isabetli olur diye düşünüyoruz. 
Tasviplerinizi beklerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen bir başka üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Bu önergeye biz katılamıyoruz Komisyon olarak. 
Burada çok ani durumlar söz konusudur ve Cumhur
başkanı silah kullanılmasına bu gibi durumlarda der
hal karar vermek durumundadır. Bunu yapmadığı 
takdirde ülkenin bir anda işgal edilmesi, bir taarruza 
uğraması, yahut da bir saldırıya uğraması söz konu
sudur. Bunun için biz gerek görmüyoruz. Zaten 137 
nci maddede de bununla ilgili ayrı düzenleme vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Komisyon önergeye katılmıyor. Dik

kate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, Cum

hurbaşkanının yetkisini önerge kaldırmıyor, burayı 
aynen muhafaza ediyor, önerge ikinci fıkrayı aynen 
muhafaza ediyor. Sanki kaldırılmış gibi Komisyon 
Sözcüsü şey yaptılar, o bakımdan bir yanlışlık olma
sın diye... İkinci fıkrayı aynen muhafaza ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; mesele şu efendim : 
Bir tehlike vukuunda Devlet Başkanı Silahlı Kuvvet
lerin kullanılmasına izin verecek. Bunun üzerine ar-
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kadaşlarımız diyor ki, bunu derhal Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bildirmesi lazım. Zaten savaş hali 
başlar başlamaz evvela 137 nci maddeyle, Bakanlar 
Kuruluyla beraber Cumhurbaşkanı karar verecek ve 
derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi kendiliğinden 
toplantıya çağrılacak. Çünkü savaş ilan etmek yetki
si Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Burada 
Cumhurbaşkanının silah kullanılması >ıa izin vermesi 
savaş ilan etmesi demek değildir efendim. Sadece 
vatanın belirli bir parçasının tecavüzden korunması 
için Silahlı Kuvvetlerimizin müdafaa etmesidir. 

Binaenaleyh, müessesenin içinde bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin derhal toplantıya 
geçmesi ve karar vermesi. Onun içindir ki, bu öner
geye katılamıyoruz. Yani bir tekrardan ibaret oluyor 
ve bu hususta da zaten devamlı surette tenkitlere ma
ruz Anayasa. Bu sefer de Genel Kurulun kararıyla 
bir tane ilave etmeyelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye Komisyon katılmıyor. Dikkate alınma

sını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Yine Sayın Âyanoğlu'nun önergesi aynı mahiyet
tedir. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Aynı mahiyette 
olduğu için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu önergesini geri alı
yor, teşekkür ederim. 

Sayın Akaydın... 
HALİL AKAYDIN — Efendim oylansın, yalnız. 

orada «isteyebilir» değil, «ister» şeklinde. 
BAŞKAN — Siz konuşmanızı yapacaksınız, o za

man açıklarsınız efendim. 
Sayın Akaydın'ın önergesini okutuyorum. 
(Halil Akaydın'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Akaydın, bir açıklama yapa

cak mısınız? 
HALİL AKAYDIN — Efendim, arkadaşım daha 

evvelden yaptı açıklamayı. Yetkinin esas sahibi, ege
menliğin esas sahibi Meclistir millet namına. Meclis
ten derhal onay istenmesi gerekir. Söyleyeceğim bun
dan ibarettir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güven bir hususu mu? 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bu mealde 

bir önerge de bizim vardı; Sayın Aldıkaçtı'nın açık
laması üzerine geri alıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Akaydın, önergeniz biraz evvel oylanan 

önerge istikametinde; yeni bir şey getirmemektedir. 
HALİL AKAYDIN — Anlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Buna rağmen oylanmasını istiyor

sunuz. Genel Kurulca reddedilen bir hususun tekrar 
oylanmasında fayda olmadığını takdir buyurursunuz. 

HALİL AKAYDIN — Oylayalım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akaydın, aynı istikamette bir 

önergenin tekrar oylanması esas itibariyle usul hü
kümlerine de aykırıdır. Ben yeni bir açıklama, yeni 
bir ilave yapacaksınız diye size söz vermiştim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Burada önergenin oylanmasındaki ısrar edişim, 
değerli arkadaşlarımın söylediklerini tekrar değil, 
bir anafikir; «Egemenliğin kayıtsız şartsız millette ol
duğunu ve bunun başka ortağı olmayacağı» fikrini 
işaret etmek istiyorum. Takdir ediyorum, zaman çok 
hızlı akıyor ve cihazlar fevkalade ilerlemiştir, harpler 
çok âni kararlar istiyor. Biz bu yetkiyi Cumhurbaş
kanından esirgemiyoruz; fakat esas yetkinin sahibinin 
onayının alınmasını teklif ediyoruz. Yani tekrar edi
yorum, egemenliğin kayıtsız şartsız esas sahibinde ol
ması lazım geldiğini vurgulamak için ısrar ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel söylediklerimi tekrarlamıyorum, Ana
yasanın tümü egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 
olduğunu söylemektedir ve Anayasanın içerisinde de 
savaş halinin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisince 
ilan edilebileceğine dair hüküm vardır. Biraz evvel 
de arz etmeye çalıştığım gibi, Devlet Başkanının mü
dahalesi savaş ilan etmek değildir, Devlet Başkanının 
müdahalesi tecavüze uğrayan vatanın bir parçasının 
silahlı kuvvetler kullanılmasına emir verilmesidir. 
Bundan ibarettir. Olay otomatik olarak Anayasa ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ede
cektir; çünkü savaş ilan etmek yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, bu durumda takdir 
edeceğiniz gibi, aynı mahiyette olan iki önergenin 
tekrar muameleye konması mümkün olmadığı için 
Sayın Akaydın'ın önergesini oylatmıyorum. 

Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu'nun önergesini 
okutuyorum. 

(Lütfullah Tosyalı ve Fehmi Kuzuoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir açıklama yapacak 
mısınız? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir izaha gerek yok, 
sadece başlığı da öyle, gerekçe de öyle, «Silah kulla 
nılması» değil, «Silahlı kuvvet kullanılması» olması 
lazım gelir. 

BAŞKAN — «Silah kullanılması» yerine, «Silah
lı kuvvet kullanılması» şeklinde değiştirilmesini isti
yorsunuz. 

Komisyonun görüşünü müsaade ederseniz alıyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, «Türk Silahlı Kuvvetleri
nin kullanılmasına karar verebilir» deyimine katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — «... ve bu nedenle silahlı kuvvet kul
lanılması» deyimine katılıyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Türk Silahlı Kuvvetlerinin kulla
nılmasına karar verebilir» Oradan «silah»'ı çıkartıyo
ruz, «kullanmasına» yi, «kullanılmasına» olarak de
ğerlendiriyoruz. Zaten efendim Sayın Eşref Akıncı 
Paşanın da bir önergesi var bu hususta, ona katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizi Komisyo
nun ifadesi istikametinde değiştiriyorsanız, lütfedin 
sizin önergeniz üzerinden işlem yapayım. 

Sayın Aldıkaçtı, yardımcı olursanız metin üzerin
de... «... ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına» 
şeklinde değiştirilmesini istiyorlar. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım iki 
yerde geçmektedir. Birinci satırda... 

BAŞKAN — Birinci satırda... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI —«... ve bu nedenle silahlı kuvvet kul-
lenılmasına» diyorsunuz. Efendim biz de cümlemizi, 
biraz sonra okunacak Sayın Eşref Akıncı Paşa ve ar
kadaşlarının verdiği bir önerge var, orada da ikinci 
cümlenin, «Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvet
lerinin kullanılmasına karar verebilir» deyiminin daha 
uygun olduğu kanaatindeyiz; ama okunmadı daha o 

önerge, onun için üzülerek size hayır diyorum; ama 
anlıyorum değiştirilmeye ihtiyatı var cümlemizin, 
bunu da kabul ediyoruz efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, iki 
fikir de birbirini tamamlıyor zaten, ben ısrarlı deği
lim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, ikinci önerge do
layısıyla muameleye konmuş oluyor. 

LÜTFULLAH TOSYALI — İkisinin de «Silahlı 
kuvvet kullanılmasına» olması lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Öyle ifade edeceklerini zannediyo
rum. 

Sayın Tosyalı önergesini bu durumda geri alı
yorlar. 

Sayın Akıncı ve arkadaşlarının önergesini oku
tuyorum. 

(Eşref Akıncı ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Akıncı, bir açıklama yapacak 
mısınız? 

EŞREF AKINCI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, muhterem 

arkadaşlar; 
Burada ufak bir cümle tashihi ile işin içerisinden 

çıkabileceğimizi zannediyorum. Şöyle ki : ikinci fık
ranın son satırını şöyle düzeltebilirsek mesele hallo
lur gibime geliyor. 

«Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanılmasına karar verebilir.» 

«Silah» tabiri daha şümulü az olan bir şeydir, 
«Silahlı Kuvvetler» tabiri şümulü çok daha geniş; 
kara, deniz, hava her şeyi ihtiva eden bir şekildedir. 
O itibarla, bu tabiri kullanmanın bu cümle içerisinde 
daha uygun ve muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz, biraz evvel arz ettiğim 
gibi efendim. 

HALİL EVLlYA — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; ikinci sa

tırdaki «Silah» kelimesi kaldırılırda, «Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına» denirse, o zaman ikin
ci fıkranın birinci satırındaki «Silah kullanmasına» 

— 165 — 



Danışma Meclisi B : 139 31 . 8 . 1982 O : 1 

yerine de, «Bu nedenle Silahlı kuvvet kullanılmasına» 
demek daha doğru olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir tekrar olduğu 
için biz birinci şekli tercih etmiştik. Tashihin daha 
uygun olduğu kanaatindeyiz. Tashih istikametinde, 
önerge istikametinde düşünüyoruz. Yani katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yani «Silahlı kuvvet» de olabilir 
diyorsunuz birinci satır için?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
1ALDIKAÇTI — Olabilir. 

BAŞKAN — Açıklık getiriyor denir. 
Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım; «Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılması» ta
biri... Bu kim tarafından kullanılacak? Yani buradaki 
deyişte bir ifade zafiyeti var. Bugünkü Sayın Ko
misyonun önermiş olduğu şekil benim kanıma göre 
maksadı ifade ediyor; «Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
silah kullanmasına karar verebilir.» Artık Silahlı 
Kuvvetler onu terviç edecek, onu kendi içinde orga
nize edecek; nasıl kullanacaksa, nasıl yapacaksa... 
«Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasını karar ve
rir...» Kim kullanacak bunu? 

O sebeple ben Sayın Komisyonumuzun kendi ka
rarından, evvelki metninden dönmemesini arzu ede
rim. Bir ifade zafiyeti olduğuna kaniim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bir başka açıklaması olacak mı 

-/endim? 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim. Yok Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ergimay. 

AKİF ERGtNAY — Sayın Başkanım; bu mad
denin kenar başlığında «tzin verme» kelimesi var; 
fakat demin bahsi geçti ikinci fıkrada «Karar verme» 
diyor. Zannediyorum başlıktaki «tzin» kelimesinin 
de «Karar verme» şeklinde düzenlenmesi gerekir. 
Çünkü malum, izin ancak bir talep karşılığında mü
saadedir. Halbuki burada, herhalde Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, Cumhurbaşkanına; «Müsaade eder misi
niz, harbe girelim» diye bir talebi olacak değil. Res'en 
karar verecektir. 

Bu itibarla «tzin» kelimesinin «Karar verme» 
şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatinde
yim, başlığın böyle olması gerekir. 

BAŞKAN — «tzin» yerine «Karar verme» şek
linde yazılması diyorsunuz, evet. 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Otorize» kelimesinin karşılığıdır 
efendim bu. Yani silahlı kuvvetlerin kullanılmasına 
izin verir; otorize etmektir, Başkomutan sıfatıyla 
efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla kalmasında fayda mü
lahaza ediyorsunuz? 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Eğer Genel Kurul öyle değiştiril
mesini uygun görürse, değiştirsinler efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge olmadığı için onu esa
sen oylamayacağım. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, hangi hususta gö
rüşmek isterdiniz, lütfeder misiniz? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Birinci fıkrada, 
müsaade ederseniz, «Milletlerarası hukukun meşru 
saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin ta
raf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya millet
lerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dı
şında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Tür
kiye'de bulunmasına izin verme yetkisi...» denilmiş. 

Buradaki «İzin verme yetkisi» birinci fıkranın 
birinci cümlesine de ait olduğu anlaşılıyor. Oysa, 
Anayasa Tasarısının 85 inci maddesinde genel kural 
olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına ka
rar verme yetkisi Millet Meclisine aittir. 

Burada birinci cümlede, savaş hali ilanına karar 
vermek ve ondan sonra bunu izin verme yetkisi şek
line bağlamak daha uygun olacaktır, onu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bir açıklaması olacak mı? 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Savaş haline ancak Büyük Millet 
Meclisi karar verebilir. Biraz evvel arz etmeye çalış
tığımız gibi Devlet Başkanı, yani Cumhurbaşkanı sa
dece belirli bir bölgenin korunması, yani silahlı kuv
vetlerin harekete geçmesi için emir verir; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararına intizara kadar. 
Bekleseler, çok geç kalabilir, tehlikeli durumlar mey
dana gelebilir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz ikinci fıkrayı şöyle değiştir

mek kaydıyla oyunuza sunacağım. Komisyon bu şek
liyle katî oylamasına taraftardır. 

«Ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar 
verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaş
kanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 
karar verebilir.» 

Cümleyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Katî şekilde kabul edilmiştir. 

Müsaade ederseniz bu ifadem içerisinde, bir yan
lışlığa mahal vermemek üzere maddeyi katî şekilde 
oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 89'u okutuyorum. 

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dö
nemi 

MADDE 89. — Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çimleri beş yılda bir yapılır. 

Meclis bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilir. Süresi biten milletvekili yeniden seçi
lebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, ye
ni Meclisin toplanmasına kadar sürer. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili yedi önerge var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 89 uncu maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri dört yıl
da bir yapılır. 

Meclis bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, ye
ni Meclisin toplanmasına kadar sürer. 

Sayın Başkanlığa 
89 uncu maddenin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde yer almasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri dört yıl
da bir yapılır.» 

Halil EVLİYA Ayhan Fırat 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
TC Anayasa Tasarısının 89 uncu maddesinin bi

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Madde 89. — Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çimleri dört yılda bir yapılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeler de aynı mahiyette
dir. Önerge veren arkadaşlarımızın isimlerini okutu
yorum : 

«Necip Bilge, Kâzım öztürk, Fehmi Kuzuoğlu, 
Lütfullah Tosyalı», 

BAŞKAN — Bu önergeler aynı mahiyettedir. 
Bir önerge daha var okutuyorum. 

Sayın; Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 89 uncu maddesinin 1 inci 

fıkrası sonundaki aşağıdaki cümlenin metinden çıkar
tılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

«Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.» 

Feyzi FEYZtOĞLU Güngör ÇAKMAKÇI 
Gerekçe : «Süresi biten milletvekilinin yeniden 

seçilebileceğb'ne dair bir cümlenin metinde yer al
ması, bu tasarıda kabul edilen sisteme göre fazladır; 
çünkü Anayasa Tasarısında «Yeniden seçilemez» den
medikçe, yeniden seçilmenin mümkün olacağı ilkesi 
benimsenmiştir. Buna .rağmen, yukarıdaki cümleye 
yer verilişi, böyle bir hükmün yer almadığı maddeler
de yanlış yorum ve değerlendirmelere yol açacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tespitime, göre Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üze

rinde yapılacak bütün müzakereler diğer önergelerle 
teklif edilen hususları da kapsamaktadır. 

Bu itibarla bir kere daha okutuyorum ve üzerin
de müzakere açıyorum. 

(Nurettin Âyanoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, açıklama yapacak

sınız... Buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi selimlerinin dört 
yılda bir yapılması geçmiş tecrübelerin ışığı altında 
en uygunu olur. 

Çok partili hayata geçildikten sonra, genellikle 
dört yıl bile uzun süre olmuş, «Milletin hakemliğine 
gidelim» sözleri parti yöneticileri tarafından zaman 
zaman kullanılmış ve bazen de seçimler öne alınmış
tır. 
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Komisyon gerekçesine baktığımız zaman, beş yı
la alınmasının gerekçesi yalnız bir yenilik olarak be
lirtilmiş; yeterli bir gerekçe olmamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu da kaldırıldığıma göre (Da
ha kesin kararı verilmemekle beraber, halihazırda Ta
sarıda yoktur.) iki yılda bir seçim atmosferine de Tür
kiye girmeyecektir. Bu nedenle, dört yıllık seçim dö
nemi memleketimiz şartlarına uygun olacaktır. 

Beş yıl iktidarda kalan bir partiyi düşünürsek, ikin
ci bir beş yıl; on yıl Türkiye'de iktidarda kalması he
men hemen imkânsız hale gelecektir ve bu suretle 
şahısların hatta partilerin yıpranması büyük nispette 
ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenlerle, zamanından evvel seçim yapılma
sını da önlemek için dört yılın kâfi geldiği kanaatin
deyim. 

Ayrıca ikinci fıkradaki, «Süresi biten milletveki
li yeniden seçilebilir» ibaresine de gerek olmadığı ka
naatindeyim. Bunu kısıtlayan aksine de bir hüküm 
olmadığına göre tabiî ki, eski milletvekili, yani seçim
le tekrar gelen milletvekili adaylığını koyabilecektir. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Önerge üzerinde leh ve aleyhte konuşacak sayın 

üyeleri tespit ediyorum... 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz önergenin aleyhimde. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum efen

dim. 
Sayın Hamitoğulları aleyhte, Sayın Bayer lehinde, 

Sayın Gürel aleyhinde, Sayın Çakmakçı lehinde. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Görüştüğümüz 89 uncu madde Anayasa Tasarısı
nın değişmekte, gelişmekte olan Türkiye'nin yapısı
na, her nasılsa diyeceğim, izninizle çok uyan bir mad
dedir. Buna rağmen değerli Komisyonumuz gerekçe
leri çok açık olan bu madde için, belki bu nedenle 
bilinen yönlerini açıklayacak bir gerekçe ekleme gere
ğini duymamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonuna giden arkadaşlarınızdan 
biri olarak götürdüğüm Tasarıda da arz etmiştim. 
Benden önce konuşan değerli arkadaşım Âyanoğlu 
dört yıla inmesi yönündeki önerisini doğrulayacak 
hiçbir gerekçe ileri sürememiştir; alışkanlıktan baş-
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ka. Oysa Büyük Millet Mecclisinin beş yılda bir yeni
lenmesinin önemli, anlamlı, zorunlu gerekçeleri var
dır. 

Bunlardan birincisi; Türkiye'de nüfus sayımının 
beş yılda bir yapılıyor olmasıdır. Bu, demokrasinin 
oy verebilme yaşına gelmiş olan herkese siyasal katı
lımını sağlamak ve onun yerleşmesini, istikrara kavuş
masını sağlayan önemli, anlamlı bir noktadır. 

Bundan daha önemli olarak Türkiye'mizin layık 
olduğu hızlı bir tarzda dengeli olarak kalkınabilme
si planlamaya bağlıdır. Türkiye'de kalkınma planları 
ise beş yılda bir yapılmaktadır. Bundan önce dört yıl
da bir tekrarlanan meclisler, bir planın uygulanmasını 
o plana inanmayan, programına ters düştüğü için, baş
ka iktidarların dönemine rastladığı için Türkiye ik
tisadî bunalımlara gelmiştir. Tabiî sadece bunalımla
rın nedeni bu değildir; ama bu nedenin de Türkiye' 
nin yaşadığı dramatik bunalımlara gelmesinde, eko
nomik istikrarsızlığın oluşmasında önemli bir etken 
olduğu diğerlerinin yanında bir vakıadır. Lütfedelim 
de iktidara gelen bir siyasal partiye kendi iktisadî fel
sefesi doğrultusunda hiç değilse beş yıllık bir plam 
inançlı olarak, dinamik olarak uygulama imkânı ve
relim. Eğer beş yıl olmadığı takdirde, bu imkân or
tadan kalkmaktadır. 

Bunun ötesinde üçüncü önemli bir nokta, bir ge
rekçe Türkiye'de istikrarım sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halkın, demokratik bir rejimin gerekleri olarak 

politikaya katılması sadece oydan ibaret değildir. Ba
sın özgürlüğünün tartıştığımız zaman arz etmiştik; 
halk siyasal iktidar üzerindeki denetimini demokra
tik bir rejimin sağlayabileceği çok değişik mekaniz
malarla da kullanabilir, sadece oyla sınırlanmamak-
tadır. Çok kısa süreler içimde tekrarlanan seçimler, 
Türkiye gibi aşırı politize olmuş bir toplumda ayrıca 
sakıncalar yaratabilir; çünkü araya ara seçimler de 
girebilir. Bir de bunların ne denli masraflı olduğunu 
göz önüne alacak olursak, Komisyonun çok yerinde 
olan, saptadığı içerikle 89 uncu madde yerindedir; 
oylarınıza, tasviplerinize layıktır. 

Durumu yüce takdirlerinize arz eder, saygılar su-
marım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkanım; 

müsaade ederseniz yerimden arz etmek istiyorum. 
Efendim bu madde bir sistem meselesidir. Millet

vekili seçimi ile Devlet Başkanlığı seçimi arasındaki 
ilişkiye de dayanır. Sayım Komisyon bunu çok gü-



Danışma Meclisi B : 139 31 . 8 . 1982 O : 1 

zel seçmiştir; 5 ila 7 sene. Şimdi biz dört seneyi ka- I 
bul ettiğimize göre Devlet Başkanı da altı senelik 
olacaktır. I 

Bu bakımdan en mühim mesele Sayın Hamit-
oğullan'nın belirttiği gibi, nüfus sayımı bir adet me
selesidir; yoksa referandum ve seçim için yapılacak I 
bir ilişki yoktur kanaatime göre. I 

Beş yıllık planlar her seneye aktarılır. Beş yıllık 
devlet dairelerinin çalışmaları iki sene evvelden başlar, 
iki sene sonraya aktarılır. Bu bakımdan siyasî dev
reyle bir ilişkisi yoktur. Ben de dört yıllık devreyi 
iyi görmekteyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin aleyhinde Sayın Gürel, buyurun efen

dim. 
HALlL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapıl

masıyla, beş yılda bir yapılması arasında Türkiye' 
nin gerçekleri yönünden beş yılı tercih ettiğimi anlat
mak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bir defa, geçmiş döneme baktığımız zaman Tür
kiye hiçbir zaman seçim atmosferinden kurtulama
mıştır. tster iktidarda olsun, ister muhalefette olsun I 
bütün partiler her an vatandaşın karşısında yapma I 
ve yaptırma heyecanı içerisinde bulunmuşlar ve do
layısıyla gerek memur kademesinde çalışanlar, gerek
se memurları çalıştıranlar hiçbir zaman memleketin I 
gerçeklerine eğilme imkânını ve fırsatını bulamamış
lardır. I 

Eski bir parlamenterle yaptığım görüşmeyi hu
zurunuza getirdiğim takdirde bunun manası daha iyi 
anlaşılacaktır. Kendisi buna, Danışma Meclisinin açı
lışından sonra şunu söylemişti: «Biz maalesef bece
remedik, inşallah siz daha iyi bir imkân sağlarsınız; I 
çünkü iki sene devamlı surette kazanmak için yaptı
ğımız vaatleri yerine getirmek için uğraştık, (Dört 
senenin iki senesini) son iki senesini de tekrar kazan- I 
mak için gene gayretimizi bu yönde sarfettik; biz i 
konuların üzerine eğilemedik, inşallah siz daha ra
hatlıkla eğilebilirsiniz.» I 

Beş seneye çıkarırsak, eğer tatbikat bu merkezde I 
ise, hiç olmazsa bir senecik milletvekili olan arka- I 
daşlarımız memleketin gerçeklerine eğitebilmek için 
daha iyi bir fırsat bulabilirler. I 

Bir başka husus, takdir edeceğiniz gibi, buraya 
gelen arkadaşlarımız siyasete yabancıdır, bunun inti- I 
bak devresi vardır bir senesi böyle geçer; ancak bir | 

sene sonra meselelerin üzerine eğilme imkâm bulur. 
O halde bu bir seneyi geçirdikten sonra verilebilecek 
zaman, çalışma zamanı üç senedir; o da biraz evvel 
arz ettiğim sebepler dolayısıyla yeterli olmamaktadır. 

Bir başka husus, biraz evvel Sayın Hamitoğulları' 
nıh belirttiği gibi, plan ve programların tatbiki konu
sudur. Takaddüm etmesi mühim değildir; ancak bir 
planın önce hazırlanması, eğer iktidar daha evvel ye
ni gelecek iktidarın benimsediği bir plan, program ha
zırlamamış ise, o planın hazırlanması veya mevcut 
plan üzerinde tadilat uzun zaman almaktadır. Ondan 
sonra bunun tatbikatı, kış devresi, yaz devresi der
ken; ancak temelleri atılmak üzere veya temelleri atıl
mış bir ekonomi politikasının gerçekleşmesi dört se
ne içerisinde mümkün olamamaktadır. 

Patlamalar konusuna gelince: Artık kuru vaatler
le veya şamata ile veya tansiyonla seçim kazanmanın 
yerine, hizmet vererek seçim kazanma ve bunu va
tandaşın görmesi ancak beş seneyle mümkündür. Beş 
senelik bir zaman iktidara tanındığı takdirde, düşün
ceme göre patlama katiyen söz konusu olmaz. Eğer 
beş senede patlama yapıyorsa iktidarda kalabilir; ama 
dört senede patlama yapmayabilir, sabır taşmayabilir; 
fakat beşinci senede taşabilir, iktidar değişmesi söz 
konusu olduğu takdirde vatandaş, daha salim karar 
verebilir. Bu sebeple beş sene olmasını uygun görü
yorum. Önergenin aleyhinde konuştuğumu arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Çakmakçı, önergenin lehinde... 
Sayın Çakmakçı, esasen sizin verdiğiniz önergeyi 

de kapsamaktadır. Bu vesileyle ona da temas ederse
niz müteşekkir kalırım. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 
Öncelikle son fıkrada, «Süresi biten milletvekili 

yeniden seçilebilir» hükmüne lüzum olmadığı yolun
daki önergenin sahiplerinden biri olarak buna iliş
mek isterim. 

Anayasamız her fırsatta söylediğimiz gibi, az söz
le çok şey ifade eden veciz kaideler külliyatı olması 
dikkat edeceğimiz hedeflerden biridir. 

Anayasanın 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 
«Cumhurbaşkanının yeni dönem için yeniden seçile
meyeceği» hükmünü ihtiva etmektedir. Aslı ifade 
etmek gereksizdir .Aslın hilafına bir şey söylenecek-
se onun maddede tanzim edilmesi gerekir. 

100 üncü madde, «Meclis başkanının bir dönem 
için seçileceğini» ifade etmektedir; ama bir dönem 
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Meclis Başkanı olan veya Divan, ikinci dönem ola
maz diye bir kural yoktur. Bu kuralın olmayışı bizi 
hiçbir zaman bir tereddüde sevketmemektedir. Her ne 
kadar 1961 Anayasasının 69 uncu maddesinde de, 
«Süresi biten milletvekili yeniden milletvekili olabi
lir» gibi bir hüküm varsa da, asıl olan bir görevin be-
ğenildiği takdirde yeniden devamıdır. Her ne kadar 
Danışma Meclisi üyeleri için «Bir dönem için seçilir» 
kaydı varsa da, o millî iradeyle seçilen birisi değil, 
Cumhurbaşkanının veya kontenjanının veya seçen
lerin seçtiği özel seçim prosedürüne tabi bir memuri
yettir. Onun için ikinci dönem seçilmemesi kaydına 
işaret etmekte zaruret vardır; ama milletvekilini Mec
lis beğendiğinden, istediğinden seçecektir. Biz buraya 
bir milletvekili ikinci dönem için yeniden seçilebilir de
mesek dahi, millet beğendiğini ikinci dönem için, 
üçüncü dönem için zaten seçebilecektir; zaten man
tıkî olan, müessesenin içinde var olan bir şeyi yeni
den bir cümle ile ifade etmenin fuzulî olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Beş yılda bir mi, dört yılda bir mi Meclisin süre
si olsun konusunda da Sayın Âyanoğlu arkadaşımızın 
önergesinin lehindeyim. Burası hizmet verme yeridir. 
Türkiye büyük aşamalar kaydetmektedir. Hakikaten 
en kısa zamanda partiler birbirine «Buyurun sandığa» 
diye meydan okurken sandığı göstermektedir. Millet 
seçtiğine pişman olacak bir duruma gelmişse, dört 
senede bir değil bunu beş senede bir yenileyelim de
mek, onu istediğini seçmek veya verdiği yetkiyi ge
rektiğinde alabilme şansından bir sene daha uzaklaş
tırmak sonucunu doğurur. 

Naçizane yaptığım nabız yoklamalarında halktan, 
beş sene değil dört senenin daha isabetli olacağı, alı
şılagelmiş bir düzenin devamı olduğu yolunda izle
nimler edindim. Her ne kadar iki sene seçildiğinin 
yaralarını sarmak, iki sene de yeniden seçilmek için 
çalışın deniyor ise de, yedi sene de yapsanız milletve
kili seçim süresini, eğer buraya gelen, iki senesini 
geçmişteki yaralarını sarmak, bilmem kaç senesini de 
istikbalde yeniden buraya gelmeye tahsis edecekse, 
yedi sene de deseniz 2+5'ten ibaret olur; talihsiz 
bir dönem olur. Burası hizmet yeridir, beğenilmedi-
ği takdirde değiştirilebilmesi uzun süreli olmamalıdır 
milletvekilinin. Dörtten daha kısa olması da istikrar
sızlık yaratır .O itibarla, eski sistem gibi dört serçede 
bir olmasında her iki noktadan en az mahzur naza
riyesi hâkimdir. 

Takdirlerinize sunar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
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Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Tartışma konusu olan madde, üzerinde Komisyo
numuzda çeşitli görüş ayrılıkları olan ve nihayet güç
lükle karara bağlanan bir metindir. 

Gerçekte memleketimizde gelenek olarak dört 
senede bir Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri
nin yapılması sorunu vardı, bu yapılmakta idi. Biz 
bunu beş seneye götürmek istedik ve aslında da beş 
seneye götürmek isterken, mukayeseli olarak diğer 
devletlerin düzenlerine bir göz attığımızda handikap-
lı bir durumdaydık. Sayın öztürk'ün belirttiği gibi, 
çoğu dört senedir. Sadece İngiltere beş senelik bir se
çim devresini kabul etmiştir demokratik ülkeler ara
sında. Dört senenin altında olan ülkeler de vardır. 
Bildiğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletlerinde Tem
silciler Meclisi iki yılda bir seçilir ve iki yılda bir Se
natonun üçte biri yenilenir. 

Şimdi biz niçin beş senelik süreyi kabul ettik; bu
nu Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. Memleke
timizde politik faaliyetlerin çok yoğun olduğu ve şid
dete dönüştüğü hatırlanacak olursa, seçimlerin sık 
sık tekrarlanmasının memleketimizde huzuru ve ra
hatı kaçıracağı endişesine kapıldık. Nitekim, bundan 
evvelki yapılan seçimlerde, biraz evvel bir arkadaşı
mızın da gayet güzel belirttiği gibi, seçimler yapılı
yor, yedi - sekiz ay onun tartışması sürüyor, ondan 
sonra yeni seçimlerin yapılmasına bir sene kala yeni
den bir seçim devresine giriliyor, seçim faaliyetleri 
başlıyor ve bu suretle aslında dört sene çalışması ge
reken bir Meclise iki - iki buçuk senelik bir devre ka
lıyor. İşte bu süreyi uzatmak istedik, örnek olarak da 
İngiltere'yi aldık ve beş seneyi kabul ettik. 

Evvela bunun mahzurlarından önce isterseniz en 
büyük bir faydasını belirtmek zorunludur. O da se
çimleri kazanan bir siyasî partinin beş sene istikrarlı 
olarak işbaşında kalabilmesi imkânıdır. Bu beş sene
lik sürede, siyasî partinin bir diktatörlüğe yönelmesi 
veyahutta bu beş sene süre içerisinde Anayasayı ih
mal, ihlal etmesi sorunu kanaatimize göre, ancak çok 
nazarî olan bir sorundur; çünkü gerek yasama, ge
rekse yürütme, yargı denetimi altındadır. Beş sene 
iktidarda kalacak bir siyasî parti, bir plan yapabilir. 
Sayın Beşir Hamitoğulları arkadaşımın belirttiği gibi 
bu plan beş senede bir Anayasa Hukukumuza da yer
leştiği için, bu planın sahibi olarak planını yürütür ve 
gerçekleştirir. 
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Şimdi sorun : Denilebilir ki; çoğunluk var, beş 
sene iktidarda kalacak. Ya çoğunluk olmazsa ne olur? 
Krizler çıkabilir. Kriz çıkarsa, krizlerin çözümü Ana
yasamızda Meclislerin yenilenmesi şeklinde hükme 
bağlanmıştır. Anayasanın koşulları gerektiğinde Dev
let Başkanı seçimlerin yenilenmesine karar verir ve 
bir problem kalmaz. Buna mukabil, dediğim gibi, bir 
iktidarın beş sene kalması, gerek Hamitoğulları ar
kadaşımızın belirttiği gibi, planın yürütülmesi bakı
mından, diğer taraftan da istikrarlı, aradığımız istik
rarlı bir idare, bir çoğunluk meydana gelmişse o ço
ğunluğa beş sene iktidarda kalmak imkânını sağla
dığımızdan, çok faydalı olur. 

Diğer taraftan, bu milletvekilleri için de önemli 
bir husustur. Çünkü seçimlerin masrafı, pahalılığı 
dikkate alınacak olursa, beş senede bir yapılacak olan 
seçimlerde, milletvekilinin diyelim ki masrafı daha az 
olur, beş seneye bölünür hiç olmazsa yapacağı mas
rafı; fakat bunu ciddî bir delil olarak söylemiyorum, 
arada bir husus olarak söylüyorum. Asıl amacımız 
istikrarlı bir idare. Bir çoğunluk olduğu zaman, bu 
çoğunluğa Devleti yönetmek imkânını vermektir. 

Memleketimizde şimdiye kadar devamlı surette is
tikrarsızlık olduğu, hele 1973'ten sonrası dikkate alı
nırsa, bir çoğunluk meydana gelirse Parlamentoda, 
bu çoğunluğun memleketi, ingiltere'de olduğu gibi, 
beş yıl idare etmesinin hiçbir mahzuru olmayacağını 
düşündük ve bu beş senelik teklifi getirdik. 

Takdir Yüksek Kurulunuzundur. Değinildiği gibi, 
bu tamamen bir yeniliktir. Bir denenir. Hiçbir mah
zuru olduğuna kani değilim; bilakis bir faydası var
dır, çoğunluk olursa devamlı olarak iktidarda kalır 
beş sene süresince. Planını gerçekleştirebilir. Halbuki 
öbür türlü plan, dört sene sonra yapılan seçimlerde 
gelen bir iktidar tarafından istenildiği gibi değiştiri
liyor, yarım kalıyor vesaire... Birçok mahzuru var. 
Yani Devletin anayapısına uydurmaya çalıştık. Ayrı
ca, tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Cumhurbaş
kanı için yöneltilen tenkitlerde belirtilmişti, ileri sü
rülmüştü, denmişti ki, işte Cumhurbaşkanı yedi se
nede bir seçiliyor, dört senede bir... Bu sefer kriz 35 
senede bir olur. 35 senede bir Cumhurbaşkanı ile 
Meclis aynı zamanda seçilir, bir problem olmaktan 
pratikman çıkar. 

Bunu da dikkate almak gerekir ve öyle sanıyorum 
ki, beş senelik bir sürenin memleketimiz için denen
mesi gerekli ve hayırlı bir karar olduğu hususudur. 

Bir de arkadaşlarımız, «Süresi biten milletvekili 
yeniden seçilebilir» fıkrasına itiraz ettiler. Bu bizim 

eskiden beri hukukumuzda bulunan bir husustur. 1961 
Anayasasının 69 uncu maddesinde de vardır. Kamu 
hizmetlerinde hizmet görenlerin hizmetlerini yenile
mek hakkına sahip olup olmadıkları, seçim bahis ko
nusu olduğu zaman Anayasalara konur. Biz de bunu 
koyduk. 1961'de vardır, 1924'te vardır; diğer millet
lerin anayasalarında da vardır. Koymayanlar olabilir. 
Bu bir esas teşkilat hukuku sistemidir. Bizimkinde ol
duğu için biz bunu muhafaza ettik. 

Teklifimizi sizlere sunarken, kabul edileceği ümi
diyle saygılarımızı sunarım, hepinize ayrı ayrı sevgi
lerimizi sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Tutum'un bir soruları var efendim. Buyu

runuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, örnek ola

rak gösterdikleri İngiltere'de hemen hemen hiçbir ik
tidarın beşinci senenin sonunu getirmediği yolunda 
yerleşmiş birtakım hükümler var. En azından siyasal 
bilimler kitaplarında böyle deniyor. Ayrıca iki par
tili sistem var orada. Beşinci senenin sonunun getiri-
lemediği bir ülkeyi, daima beş yıl dolmadan seçime 
gidilen bir ülkeyi örnek olarak gösterdiklerine göre, 
acaba bizde de beş yıl kabul edildiği takdirde beş yı
lın sonunun beklenilebileceği ve sonunun getirilebile
ceğine inanıyorlar mı? Yoksa alıştığımız gibi, dört yıl 
dolar dolmaz hemen seçim kampanyası başlayacak 
mıdır? Bu tehlike ile karşı karşıya değil miyiz? Bence, 
dört yıllık sürenin değiştirilmesinin çok daha inan
dırıcı sebepleri olması gerekirdi diye düşünüyorum. 
Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Tutum'a çok teşekkür ederim. 
Yalnız yüksek müsaadeleriyle bir - iki ufak tashih 
yapmak istiyorum açıklamalarında. 

Birincisi, İngiltere'de beş senede bir seçim yapılır; 
beş sene dolunca değil, fakat bu beş sene genellikle 
dolmaz. İkinci Dünya Savaşından beri iki defa dol
muştur; ama dört senede seçim yapılmamıştır; dört sene 
yedi ayda, dört sene sekiz ay geçince, dört sene do
kuz ay geçince yahut dört buçuk sene geçince seçim 
yapılmıştır. Çünkü, İngiliz hukukunda bir sistem var
dır. Fesih müessesesi orada parti disiplini dolayısıyla 
parti milletvekillerinin başbakanı kayıtsız şartsız des
teklemek zorunda olmaları dolayısıyla çoğunluk sis
temi anlamını bir ölçüde yitirmiştir. Seçim İngilte
re'de, yeni bir kitapda da yine gördüğüm gibi, plebisit 
niteliğini almıştır. Başbakanın kişiliğinde plebisit. 
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Bunun içindir ki, İngiltere'de Başbakan dördüncü 
sene dolduktan sonra, dördüncü seneden beşinci se
neye doğru giderken, kendisine en uygun gelen ayda 
seçimi yeniler. O da dört sene yedi ay, sekiz ay, do
kuz ay, bazen üç ay; ama hiçbir zaman üç buçuk se
nede, üç senede durup dururken seçim yenilenmez. 

Binaenaleyh, İngiltere'nin ben sadece beş senesini 
örnek aldım ve hatta bu gibi olayların tekerrür et
mesine imkân vermemek için meclisin yenilenmesini 
de gayet sıkı şartlara bağladım. Mesela İngiltere'de, 
İngiliz hukukunda, kurulan bir hükümet Meclisten 
güvenoyu isterse, güvenoyu alamazsa derhal Meclis 
feshedilebilir. Bizde bunu kabul etmedik. Biliyorsunuz 
bizim sistemimizde bu yok. Anoak belirli koşullarda 
hükümetin kendisi güvenoyu isterse, veyahutta Mecli
sin kendisi gensoru sonunda hükümeti düşürürse Mec
lisin yenilenmesini isteyebilecek. Bu maddeyi ileride 
gelince göreceğiz; ama biraz evvel de arz etmeye ça
lıştığım gibi, zaten İngiltere'de kurulan bir hükümetin 
güvenoyu almaması pek bahis konusu değil. Çünkü 
parti disiplini var, 'iki parti var vesaire. 

Onun içindir ki, İngiltere'deki mahzurlar yahutta 
dolup dolmamak süresi bahis konusu değil. Eğer bizde 
bir çoğunluk olur da bu çoğunluk devlet faaliyetini 
yönetebilirse, pekala beş seneyi doldurabilir. Doldur-
maması için hiçbir mahzur yok. Doldurmaması için 
tek engel koalisyonların bozulması ve bu koalisyon-
yonların bozulması sonunda Devlet Başkanının seçim
lerin yenilenmesine karar vermesi. Yani koalisyonların 
da gensoru neticesi düşürülmesi veyahutta hükümetin 
istemesi üzerine güvensizlik oyu almaları veyahutta 
30 günlük bir süre içerisinde, bir hükümet düşmesin
den sonra bakanlar kurulunun kurulamaması halleri 
vardır. Bunun dışında da başka bir şey yoktur. 

Binaenaleyh, sistemi aksatacak bir düzen yoktur. 
Bunun etrafıyla düşündük ve bu sistemi oluşturduk. 
Beş senenin yararlı olacağını, denenmesi gereken bir 
sistem olduğunu, Türkiye'deki durumu dikkate alınca 
yararlı olacağı kanısındayız. Mesele sadece bundan 
ibarettir. Bir ilke meselesi değildir. Bunun geçerli 
olacağına, faydalı olacağına inanıyoruz ve arkadaşla
rımızdan bizi bu konuda desteklemelerini bir kere da
ha rica ediyoruz efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Âyanoğlu'nun bir sorusu var efendim. Bu

yurunuz Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, Sa
yın Komisyon Başkanı «İktidara gelen bir partinin beş 
yılda bir planları da tam olarak uygulayabileceğini» 
beyan ettiler. Acaba beş yıllık plan dönemleri seçim 
dönemlerine mi alınacaktır? Planlama maddesinde de 
yok bu husus efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî efendim, otomatikman. Şim
di, Anayasa yürürlüğe girecek, seçimler yapılacak, bir 
iktidar çıkacak, bu iktidar plan yapacak. İktidar işe 
plan yapmakla başlayacak. O plan da işte özendirici, 
kamu kesimi için mecburî olacak vesaire.... Bu doğal 
bir şey. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, genellikle par

tilerin, hükümetlerin ekonomik politikalarının tatbiki 
için dört senenin kafi gelmediği görüşünden hareket 
edilmektedir. Halbuki, teknolojinin çok geri olduğu 
Atatürk döneminde bile 11 ayda Eskişehir Şeker 
Fabrikası bitirilmiştir. Bunu bir misal olarak söyle
mek istiyorum. 

Seçimin tansiyon yükseltici bir unsur olduğu or
taya atıldı. Gelişen bir ülkede senelerdir seçimin tan
siyon düşürücü oılduğu görülmüştür. Eğer bu sav 
doğru ise, bugüne kadar Türkiye'de tüm seçimlerin 
dört senelik sürenin bitiminde yapılmış olduğu varsa
yımından gitmek gerekir. Hal böyle iken, Türkiye'de 
dört senelik süre de beklenmeden çok daha önceden 
birkaç defa seçime gidilmiştir. Bu da sürenin uzatıl
masına değil, hiç değilse dört sene olarak bırakılması
na bir işarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, sayın arkadaşımızın soru
sunu hemen cevaplandırmak isterim: 

Evvela bir kere, Türkiye'de çok partili düzene ge
çildikten sonra yani 1950'den sonra aklımda kaldığı
na göre, bir tek 1957 bir defa seçim öne alınmıştır, 
başka hatırlayamıyorum, başka 1973'te; 1977'de öne 
alınmadı normal 4 senelik seçim yapıldı, öne alınma
sından bahsediyorum, yani 4 senelik süre dolmadan 
seçimin yapılması sorunu 1980'de yapılması için tak
rir verildi, takrir Mecliste bağlandı kaldı, karara bağ
lanamadı. 

Şimdi, Sayın Ayhan Fırat'a çok teşekkür ederim at
ladığım bir konuya değindi, 5 senelik bir seçim dönemi
nin de memleket içerisinde tavizler politikasında da bü-
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yük ölçüde hafifleme meydana getireceği kanaatindeyiz, 
yani 5 senede bir seçim yapılırsa, seçmenle parti ara
sında gereksiz tavizler sorunu da azalacaktır, ortadan 
kalkacaktır demiyorum, 'bunu da dikkate alarak bunu 
değerlendirmeye çalıştık. 

Yoksa 1950'den evvelki devirde tek parti düzeni 
vardı, tek bir lider vardı istediği zaman, gerektiği za
man seçim yaptırıyordu, o devreyi örnek almamak la
zımdır. Örnek alınması gereken devir, demokrasi ku
rallarının işlemeye başladığı 1950'den sonra Türkiye' 
de bir seçim sonunda iktidarı elinde bulunduran 
partinin iktidarı devretmesinden sonraki devirdir ki, 
bu devir de 1957'de olduğunu sanıyorum, 1977'de 
hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

20 yıl Meclisi görevim dolayısıyla takip etme duru
munda kaldım ve gördüğüm manzara şuydu: Birinci 
yıl, çok süratli tempoda çalışma, ikinci yıl biraz daha 
az, üçüncü biraz daha, dördüncü yıl hemen hemen 
bu tempo yarıya düşüyor. Acaba bu 5 yıllık süre, 
bu 21 inci yüzyıla merdiven dayadığımız zaman en sü
ratli şekilde Türkiye'nin kalkınmasını yapacağımız bir 
zamanda, 5 yıla çıkartmak acaba bu sürati biraz daha 
azaltmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, sanırım ki, temponun azal
masına sebep seçimin yaklaşmış olmasıydı. Eğer 5 
sene olursa o zaman çalışma süresi, imkânları daha 
fazla artar; fakat bu gibi tartışmaları bu kürsüden 
yapmak istemiyorum çünkü bunlar sosyolojik, bilim
sel incelemelere ve sonuçlara dayanan tartışmalardır, 
bu hususta bir şey söyleyemem. Bu sorunuza cevap 
vermemiş telakki buyurun beni; sorunuzun da pek 
geçerli olduğunu da incelemek lazım gelir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, istikrarlı bir 

parlamentoda 5 sene belki fazla sayılmaz; ama koalis
yonlara dayalı bir parlamentoda, bir mecliste, bir ül
kede bu 5 senenin getireceği sıkıntıları düşünmek ge
rekir. Bir. 

Bir de milletvekillerinin erken seçime kolay kolay 
oy vermediklerini hesaba katma zorundayız. O bakım
dan, 5 senenin mahzurlu olacağını sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Hazer çok teşekkür ederim; 
ama meclisin seçimlerin yenilenmesine karar verme 
yetkisi çok büyük ölçüde meclisten alınarak, mecli
sin de buna imkânı olmakla beraber, Devlet Başka
nına verilmiştir. Devlet Başkanı seçimleri istediği za
man yenileyebilecektir ve bir Devlet Başkanının da 
demokratik düzende, cumhuriyetlerde seçimleri yeni
lemeye karar verdiği namütenahi örnekleriyle görül
mektedir, İtalya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fran
sa'da en sonunda 1962'de, diğer yerlerde sık sık 
görülen bir olaydır, Cumhurbaşkanının bu yetkisi bu
lunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı daima Meclisi ge
rektiğinde feshedebilmektedir. 

MEHMET HAZER — Her zaman değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Tabiî koşullarıyla, yoksa keyfî bir 
düzen meydana gelir o zaman gayet tabiî Anayasaya 
uyarak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aldıkaçtı önergeye katılmadıklarını ifade 

ettiler, bu önerge diğer bütün önergeleri kapsadığı 
için yalnız Âyanoğlu'nun önergesini oyunuza sunu
yorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... Etme
yenler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... 
Madde Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum, buyurun efendim. 
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 

geriye bırakılması ve ara seçimleri 

MADDE 90. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü haller sebebiyle, ye
ni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, seçimlerin 
bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 

Cumhurbaşkanı da aynı sebeplerle seçimlerin bir 
yıl geriye bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden isteyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bo
şalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, 
her seçim döneminde kural olarak bir defa yapılır 
ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gi
dilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sa
yısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin 
üç ay içinde yapılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, herhangi bir sebeple, 
ara seçimi yapılamaz. 

Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Cumhur
başkanı seçimlerin ertelenmesini isteyemez. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, ilgili önergeleri 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 90 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrası ara seçimlerinin genel seçimlerden 30 ay sonra 
yapılacağını amirdir. Bu paragrafın' tanziminin 100 
üncü madde ile koordineli olması bakımından, madde
nin Komisyonca geri alınarak yeniden tanzimini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Halil EVLİYA Ayhan FIRAT 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 90 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN 
İbrahim GÖKTEPE 
Orhan BAYSAL 
Mehmet PAMAK 
Hilmi SABUNCU 

Halil Erdoğan GÜREL 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Abbas GÖKÇE 
Halit ZARBUN 
Doğan GÜRBÜZ 

Madde 90. — «Savaş sebebiyle yeni seçimlerin ya
pılmasına imkân görülmezse, seçimlerin kanunla bir 
yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
90 imci madde 2 nei fıkrasından sonra aşağıdaki 

fıkranın yeni bir fıkra olarak konulması müsaadeleri
nize arz olunur. 

«Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa bu iş
lem tekrarlanabilir.» 

İsmail ŞENGÜN Turgut KUNTER 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 90 inci maddesinin 3 ve 4 
üncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bo

şalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, 
her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçim
den 24 ay geçmedikçe ara seçimine gidilemez. Ancak, 
boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde be
şini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin 3 ay içinde ya
pılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında, Yasama oaganı diye başla

yan 1 inci bölümünde «milletvekili» deyimi geçtiği 
halde 90 inci maddede »TBMM üyeliği denmektedir. 
Uyum sağlamak üzere, redaksiyon bakımından 90 in

ci maddenin 3 üncü »fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Milletvekillerinde boşalma olması halinde ara seçi
me gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde kural 
olarak bir defa yapılır ve genel seçimden 2 yıl geç
medikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan millet
vekilliğinin sayısı, Meclis üye tamsayısının yüzde be
şini bulduğu hallerde, ara seçimin üç ay içinde ya
pılmasına karar verilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 90 inci 

madesinin üçüncü fıkrasındaki, ikinci satırda geçen 
«Otuz ay geçmedikçe» ibaresinin, «Onbeş ay geçme
dikçe» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Halil AKAYDIN 

BAŞKAN — Sayın Evliya ve Sayın Fırat'ın öner
gesi üzerinde müzakerelere başlıyoruz; okutuyorum. 

(Halil Evliya ve Ayhan Fırat'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Fırat bir açıklama yapacak mı
sınız? 

AYHAN FIRAT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer üye

ler; 
90 inci madde, ara seçiminin genel seçimden en az 30 

ay sonra yapılmasına amirdir. 100 üncü madde, Meclis 
Başkanlık Divanının teşekkülüne aittir ve orada der ki 
« Meclis Başkanlık Divanı, partilerin güçlerine göre te
şekkül eder ve Başkan hariç, Başkanlık Divanının, yani 
başkan yardımcıları, kâtip üyeler ve idareci üyelerin; bi
rinci dönem için (İki dönemde seçim öngörülmüş) iki 
yıl, ikinci seçilenlerin üç yıl için görev yapmaları 
öngörülmüştür» 

İki yıl 24 ay eder, 90 inci maddede «Ara seçim en 
az 30 ay sonra yapılır» demektedir. Demek ki bir se
çim döneminden sonra, birinci dönem seçilenlerin gö
rev süresi 24 ay bittikten sonra; ikinci üç yıl için Baş
kanlık Divanının teşkiline gidilir ve Mecliste seçim 
yapılır. O andaki mevcut partilerin kuvveti oranında 
Başkanlık Divanı teşekkül eder. Bundan altı ay son
rada ara seçimi yapılıyor. Ara seçimi, partilerin Mec
listeki kuvvet önergesini değiştireceği tabiîdir, yani 
büyük oranda değiştirebilir. O halde, 100 üncü madde 
madem ki partilerin kuvveti oranında Başkanlık Di
vanının teşekkülünü öngörüyor, 90 inci madde ile 100 
üncü madde çelişkili durumdadır. 
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Ben, Sayın Komisyondan maddeyi alarak 100 ün
cü madde ile koordineli bir şekle getirildikten sonra 
Yüce Kurula tekrar getirilmesi hususunda bilgilerimi 
arz etmek istiyorum. Aksi halde 100 üncü madde ile 
bu madde tamamen ters düşüyor, 103 üncü maddeyi 
de tümüyle değiştirmek gerekiyor. Halbuki bunu Ko
misyon yaparsa, çok daha sağlıklı olur. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önerge üzerinde başka söz almak isteyen arka

daşımız?.. Yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Sayın Fırat ve arkadaşının verdiği önergede büyük 
ölçüde hakikat payı vardır; ama bunun burada bir de
ğişikliği gerektirecek ölçüde olduğunu zannetmiyoruz, 
katılmıyoruz. Çünkü, bu gibi dengesizlikler, içtüzük
lerle ve partilerin kendi aralarındaki centilmenlik an
layışı ile adapte edilebiliyor, yapılabiliyor bu gibi dü
zenlemeler; eğer zaten biz iktidarda bir değişiklik 
meydana getirebilecek oranda bir boşalma olduğu 
takdirde ara seçimini zorunlu hale getirdik bu düzen
leme ile. Bu gibi bir durumlarda, kendiliğinden ola
caktır bu. Onun dışında 30 ay sonra yapılacak bir 
ara seçimin de iktidar durumunda bir değişiklik meyda
na getirecek sandalye değişikliğini pek zannetmiyoruz. 
Ayrıca, Başkanlık Divanında bir dengesizlik meydana 
gelirse, içtüzük hükümleriyle kendiliğinden adapte 
edilebilir. 

Bu bakımdan bir değişikliğe lüzum olmadığı kanı
sındayız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, Sayın Fırat ve arkadaşının önerge

sine.... 
AYHAN FIRAT — Bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — İçtüzük Anayasaya aykırı 

olabilir mi? Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; İçtüzüğün gayet tabiî Anayasa 
hükümlerine göre olacağı amirdir. Bu daha önceki uy
gulamada olmuştur Türkiye'de, yani Başkanlık Di
vanına partilerin sandalye oranında katkıda bulunma
ları defalarca uygulanmıştır ve adapte edilmiştir bu. 
Bunun için ayrıca bu hükmün değiştirilmesine ihtiyaç 
olmadığı kanısındayız biz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat ve arkadaşının önergesine Komisyon 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum : Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılma
sını öneren Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesi
ni okutuyorum. 

(Turhan Güven ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Güven açıklama yapmak is
tiyor musunuz?... 

TURHAN GÜVEN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Biraz evvel kabul etmiş buyurduğunuz 89 uncu 
madde ile bundan böyle Türkiye'de seçimler beş yıl
da bir yapılacaktır. 90 inci madde, belirli şartların ol
ması halinde, buna artı bir yıl daha eklemek suretiy
le bir seçim dönemini altı yıla çıkarmaktadır. Bun
lar nedir?... 

Tasarıya göre, savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü 
haller durumunda Millet Meclisi bir kararla seçim
leri bir yıl daha geriye bırakabilecektir. Millet Mec
lisinin olağanüstü hal içinde seçimleri bir yıl geriye 
bırakılması keyfiyeti, bizde tereddüt uyandırmıştır. 
Tasarımızın 135 inci maddesinde olağanüstü halin ne 
olduğu hususu iki şarta bağlanmıştır : Ya bir tabiî 
afet olacaktır veya ağır bir ekonomik kriz, ağır bir 
ekonomik bunalım olacaktır. 

Şimdi, bir hükümet düşünün ki iyi bir tarz idare 
gösterememiştir. Türkiye'de bu kötü idare sonucu bir 
ekonomik bunalım ortaya çıkmıştır; hükümet bunu 
vesile etmek suretiyle bir yıl daha iktidarda kalma yol
larını arayacaktır; nasıl yapacaktır bunu, memleketin 
bir bölgesinde ekonomik bunalım olduğunu ileri sür
mek suretiyle olağanüstü hal ilen edecektir, sadece bir 
bölgeye mahsus olmak üzere ve bu kanunla da değil, 
bir kararla seçimler bir yıl daha ertelenecektir. 

Bu sonuç da, birtakım ihtilat yaratacak olaylara 
neden olabilir. Oysa, ağır ekonomik bunalımların çö
zümünde bizce seçim bir tarzdır, bir hal çaresidir. 
Bunun bir yıl daha geriye götürülmesi yerine; bizce, 
böyle ekonomik bunalım hükümetin programını icra 
edememesinden kaynaklanıyorsa, bir yıl geriye atmak 
şöyle dursun, bir yıl evvel seçim yapılması gerekir ve 
görülmüştür ki Türkiye'de, seçimler daha çok bu 
nedenlerle daha süresi dolmadan evvel yapılmıştır; ni-
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tekim Kısmî Senato Seçimleri hatırlanacağı üzere, 
1980'de yapılması lazım gelirken 1979 yılında bu ne
denle ve yaygın şiddet hareketlerinin de olması nede
niyle yapılmıştır. 

Kaldıki, Türkiye genelinde seçim yapılması başka 
şeydir* bir bölgede sıkıyönetimin mevcudiyeti veya 
bir bölgede olağanüstü halin mevcudiyeti başka şey
dir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir bölgede olağan
üstü hal ilan edildi diye Türkiye genelinde seçimleri 
bir yıl geriye bırakmanın mantıkî bir çözümü ve 
değerlendirilmesi de söz konusu edilemez. 

Bu bakımdan, biz bu fıkrayı yeniden düzenledik. 
«Sıkıyönetim ve olağanüstü haller» sebebini çıkart
tık fıkradan, «Ancak savaş hali»ne bağladık bir yıl ge
riye bırakılması keyfiyetini. O durumda elbette bir 
yıl belki de daha değişik şartlara göre uzatma müm
kün olacaktır. 

İkincisi de, Meclisler, Yüce Meclis daha doğrusu, 
hemence oylarını bir kararla ortaya çıkarmasın ka
nun halinde kendi iradesini tecelli ettirsin dedik. Bir 
kararla kendi iradesini ortaya çıkardığı takdirde, bu
nun, biraz evvel saydığım mahzurları ortaya çıkarması 
kaçınılmaz olacaktır. 

Bu bakımdan, birinci fıkranın bu değişiklikle ka
bul edilmesini yüce takdirlerinize arz eder, saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, lehinde 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Seçimlerin ertelenmesi hangi hallere bağlanmalı

dır konusu gerçekten önemlidir. 1924 Anayasası bu
nu, «Seçimlerin yapılmasına imkân görülememesi» ha
line bağlamıştı, 1961 Anayasası ise, «Savaş sebebiyle 
seçimlerin yapılması imkânsız halde ise» şartına bağ
lamıştı. Şimdi seçimlerin erteleme sebeplerini çoğalt
makta kanaatimce bir fayda yok, aksine mahzur var. 
önümüzdeki tasarı, 1961 Anayasasındaki «Savaş ha-
li»nin yanına «Sıkıyönetim halini ve olağanüstü hal
leri»! de koymuştur, Yani savaş sebebiyle sıkıyönetim 
sebebiyle veya olağanüstü haller sebebiyle seçim er
telenebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de birçok seçimler sıkıyönetim altında ya

pılmıştır. Sıkıyönetim altında yapılan seçimlerden hiç 
kimsenin bir şikâyeti de olmamıştır. Bunun en son mi

sali 1979 seçimleridir. 1979 Kısmî Seçimlerinde mem
leketin birçok yerlerinde büyük bir huzursuzluk, asa
yişsizlik bulunduğu halde, alın Kars'ı, alın İstanbul'un 
birçok semtlerini, alın Mardin'i; asayiş bozuk olduğu 
halde ve asayişsizlik sebebiyle sıkıyönetim ilan edilmiş 
olduğu halde, vatandaşlar bu illerde sıkıyönetimin ge
tirdiği güven duygusu içerisinde, silahlı kuvvetlerin 
sağladığı huzur ortamı içerisinde seçim günü sandık 
başlarına daha bir rahat gidebilmişler ve reylerini da
ha bir rahatlıkla kullanabilmişlerdir. Binaenaleyh, sı
kıyönetimi ve 1979 Kısmî Seçimlerindeki bu sağla
nan huzur ve güven dolayısıyla milletimiz gerçekten 
silahlı kuvvetlere şükran borçludur. Hal böyle iken, 
biz sıkıyönetimi mutlak şekilde seçimlerin ertelenme 
sebebi sayarsak, bu pek isabetli bir karar olmaz ka
naatindeyim. 

Öbür taraftan, Sayın Güven arkadaşımız isabetle 
temas ettiler; «Burhan hali, olağanüstü hal»... Ola
ğanüstü hal, bir buhran halidir. Bu buhranın temelin
de hükümetin, mevcut iktidarın takip ettiği ekono
mik politikasının yanlışlığı da bulunabilir. Bir hükü
met, bir iktidar, takip ettiği ekonomi politikasının yan
lışlığı dolaysıyla Türkiye'yi buhrana götürmüşse, ola
ğanüstü bir hale götürmüşse, burada seçimlerin erte
lenmesi değil, öne alınması düşünülmelidir. Öne alın
malıdır ki, takip edilen o yanlış ekonomik politikayı 
ve onu takip eden iktidarı cezalandırma imkânı va
tandaşa verilsin. 

Değerli arkadaşlar; 
Demokratik memleketlerde vatandaş oyu, buhran

dan çıkmanın başlıca amilidir. Bizim Komisyonumu
zun metninde, buhrandan çıkışlarda vatandaş oyu 
düşünülmemiştir. Halbuki buhrandan çıkışta birçok 
ülkelerde uygulanan usûldür; ister halkoyu oylaması 
şeklinde, isterse seçimlerin öne alınması şeklinde buh
randan çıkışta vatandaş oyuna bir an evvel başvur
manın büyük faydası vardır erteleme yerine. 

Şimdi meselenin bir diğer mahzurunu da işaret et
mek isterim. Milletvekilleri, parlamenterler genellikle 
seçimlerin ertelenmesine mütemayildirler. Hele sıkı
yönetim gibi, olağanüstü hal gibi memleketin belli böl
gelerinde uygulanan bir durumu da anayasal bir te
mele kavuşturursanız, bu temayülü artırmış olursunuz. 

1963 seçimlerinden, 1963 yılından bir misal arz 
etmek istiyorum. 1963'te Kısmî Senato Seçimlerinin, 
mahallî seçimlerle yapılması veyahutta sekiz ay ka
dar ertelenmesi söz konusu idi. O zaman Adalet Par
tisi Senato Grubunda bu partinin 74 senatörü vardı. 
Parti Genel Merkezi, seçimlerin 1963 sonunda ma-. 
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nailî seçimlerle beraber Kısmî Senato Seçimlerinin 
de yapılması fikrindeydi. Halbuki burada oturan se
natörler seçimlerin sekiz ay ertelenmesi fikrindeydi; 
çünkü o daha çok işlerine geliyordu ve Parti Genel 
Merkezinin ısrarına rağmen, «1963 yıhnda Kısmî Se
nato Seçimleri yapılsın» şeklindeki ısrarına rağmen, 
74 senatörden 68'i «Seçimler sekiz ay tehir edilsin» 
diye oy kullanmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
istirhamım şudur ki, seçimlerin ertelenmesi kapı

sını fazla aralamayalım. Fazla aralamak mahzurlu
dur. Sık sık sıkıyönetim bahanesiyle olağanüstü hal 
bahanesiyle seçimlerin ertelenmesi gibi uygulamalarla 
karşılaşabiliriz. Bunu yine savaş haline ve buna ila
veten hiç olmazsa Cumhurbaşkanının talebine bağla
makta kanaatimce fayda vardır. Sıkıyönetim gibi, 
olağanüstü hal gibi, unsurları da buraya sokarsak, ül
kede sık sık seçimlerin ertelenme temayülünün doğ
masına ve bunların uygulamada yer bulmasına yol 
açabiliriz. Ben mahzurlarını arz ediyorum. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Biz, bu maddede «Fevkalade durumlar dolayısıy
la seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse Meclis 
karar verebilir» diyoruz. Meclisin takdirine bırakmış 
durumdayız. Sayın arkadaşlarımızın önergede ileri 
sürdüğü görüşler birçok yönleriyle haklıdır. Biz Mec
lisin takdirine bırakıyoruz önergeyi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Komisyon
dan bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Güven ve 

diğer arkadaşlarım temas ettiler; ama Komisyon ce
vap vermedi : Sıkıyönetim hali bir bölgede mi, yoksa 
ülkenin tümünde mi olduğu açık değildir. Bunu açık
larlarsa memnun olurum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, sıkıyönetimle ilgili* maddemizde 
bu açıklanmıştır; kanunlara göre bir bölgede veya 
bütün ülkede sıkıyönetim ilan edilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Güven ve arkadaşlarının verdiği önergeyi 

Komisyon takdirinize bırakmaktadır. Bu itibarla, dik
kate alınmasını oyluyorum : Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum. 
(ismail Şengün ve Turgut Kunter'in önergeleri 

tekrar okundu.) 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, önergemizi 

geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Şengün önergesini geri aldılar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, bu önergeyi de dikkate ala
cağız biz. Yani şimdi geri alman önerge üzerinde de 
duracağımızı da belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Şengün, lütfedin, 
geri almayın; Komisyona, dikkate almak üzere sunu
yorum efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sağolun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon dikkate alacağını ifade ediyor. Bu iti

barla, dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun önergesini tekrar okutuyo
rum.... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, be
nim önergem beş sene esasına göre verilmişti; o ba
kımdan önergemi muameleye koymaya gerek yok. 
Yalnız dördüncü fıkradan «Herhangi bir sebeple» 
ibaresinin çıkartılarak «Genel Seçimlere bir yıl kala 
ara seçimi yapılmaz» şeklinde Komisyon dikkate alır
lar mı?... Yani, herhangi bir seçime, ara seçime ge
rek yoktur efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — «Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimleri ya
pılmaz.» Zaten bizim metnimizde de var bu. 

BAŞKAN — Efendim, söyledikleri; «Herhangi bir 
sebeple» ibaresinin kalkmasını istiyorlar. 

Tamam mı Âyanoğlu, böyle değil mi?... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Cümlede, «Genel seçimlere bir yıl 

kala herhangi bir sebeple ara seçimi yapılamaz» cüm
lesindeki, «Herhangi bir sebeple» ibaresinin kalkması 
isteniyor. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
ÛAL — Katılıyoruz efendim. Bir sakınca yoktur biz
ce. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bu öner

geyle alakalı birşey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, şimdi burada 
«Ara seçimler yapılamaz» denmektedir. Diyelim ki, 
seçimler yapılmıştır, bir parti iktidara gelmiştir; ama 
çok az bir ekseriyetle iktidara gelmiştir ve şimdi 
böyle bir durumda 3-4 kişilik ekseriyetle iktidara ge
len bir partide, ileride vukubulacak bir ara seçimle 
sayısal üstünlüğünü kaybettiği zaman, sayısal üstün
lüğü ortadan kalktığı zaman yine 30 ayı bekleye
cek midir?... Bekleyecekse eğer, bu takdirde istikrar
sızlık doğacak. Kesin olarak 30 ay bekleyecek mi
dir?... Yoksa, buna bir çare düşünülmüş müdür?... 
Bir hal çaresi düşünülmüş müdür?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bu vaziyette çö
züm gayet basit. Feshe gidilir. Meclisin yenilenmesine 
gidilir. Gayet basit yani. Hiçbir güçlük yok. Oto-
matikman, çoğunluk kaybolunca, hükümet düşürü
lünce Meclisin yenilenmesine gidilir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, yanlış, anla

dılar Komisyon Başkanımız. Ekseriyeti kaybetmeye
bilir; 1-2 kişilik üstünlük vardır; ama istikrarda de
ğildir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bir, iki kişilik istikrarla devam eder 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Âyanoğlu, 3 üncü maddenin kaldırılması tek

lifini geri alıyor; yalnız dördüncü fıkradaki «Herhan
gi bir sebeple» ibaresinin çıkmasını istiyorlar ve Ko
misyon buna katılıyor. 

Bu itibarla, dikkate alınmasını oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Tosyalı?... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade ederseniz, 

kısa olduğu için, yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeliği» diye geçiyor. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz okutayım?... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Gerek yok efendim. 

Redaksiyon mahiyetinde. «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği» diye geçiyor; halbuki bunun «Mec
lis» olarak değiştirilmesi yerinde olacak. Komisyonun 
takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, redaksiyon ma
hiyetinde olduğu için, Komisyona bu önergeyi elden 
gönderiyorum. 

Son önerge Sayın Akaydın'ın. Akaydın burada 
yoklar; muameleye koymuyorum bu önergeyi. 

Bu durumda, 90 inci madde önergelerle beraber 
Komisyona verilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum. 
V. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 91. — Yargı organlarının genel yöneti

mi ve denetimi altında yapılması gereken, seçimlerin, 
başlanmasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde 
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yap
ma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra 
seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve 
itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi seçim tutanaklarını kabul et
me görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurulla
rının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üye
den oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Ge
nel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayı
larının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üye
ler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan 
ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan 
seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve baş
kanvekili adçekmeye girmezler. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili üç önerge var; 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
91 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Madde 91. — «Seçimler, yargı organlarının genel 

yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin başlanmasından bitimine kadar, se

çimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili 
bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince 
ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yol
suzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin ka
rara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-. 
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İdinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yük
sek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurul
larının kuruluş şekilleri, görevleri ve yetkileri kanunla 
düzenlenir.» 

Gerekçe : Bu madde, 1961 Anayasamızın 75 inci 
maddesinden aynen ve fakat ifade zaafına yol açan 
sıra değişikliği ile alınmıştır. 91 inci maddenin 1 ve 
2 nci fıkraları, 61 in 75 inci maddesinden aynen alın
mıştır. 

91 inci maddenin 2 nci fıkrası da «seçim kurul
larının kuruluş şekli» ilavesiyle tamamlanmıştır. 

Bu maddenin son fıkrasındaki Yüksek Seçim Ku
rulunun kuruluş şekli, üyeleri adedi, seçilme usulü 
gibi hükümler, Anayasanın kısa ve özlü olması gere
ği ve ilkesine uygun olarak, kendi kanununa bıra
kılmış bulunmaktadır. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 91 inci maddesine ikinci fıkra olarak 

aşağıdaki metnin konulmasını arz ve teklif ederim. 
Fıkra 2. — «Yüksek Seçim Kurulunun kararları

nın yerine getirilmesi zorunludur. 
Rıfat BAYAZIT 

RIFAT BAYAZIT — Birinci önergede bendeniz 
yokum. 

BAŞKAN — Muameleye konduğu sırada ifade 
edeceğim, Sayın Bayazıt. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 91 inci maddesi sonuna aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini müsaadelerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
«Halkoylamasının genel yönetim ve denetimi de 

milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre 
olur.» 

Rıfat BAYAZIT Kâzım ÖZTÜRK 
Adnan OREL Hamza EROĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gözübüyük ta
rafından verilen önergeyi işleme koyuyorum. Bu 
önergede Sayın Bayazıfın ve Sayın Gelendost'un im
zaları yoktur. 

(91 inci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, açıklama yapa

cak mısınız?... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Evet, 

bir - iki dakika. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, pek muhterem arkadaşlar; 

Burada benim arz edeceğim husus şudur. Tasa
rının 91 inci maddesinde ifade bakımından değişiklik 
yapılmıştır, yani tasarının asıl tekabül ettiği, 1961 
Anayasasının 75 inci maddesidir. Oradan aynen alın
mak istenmiştir ve fakat ifade zaafıyla alınmıştır. Bu 
bir. 

İkincisi; başkaca bir hüküm değişikliği yok, ifa
de zaafını düzeltmek maksadıyla 1961 Anayasasının 
75 inci maddesinin ilk fıkrasını aynen almış bulunu
yoruz. İkinci nokta. 

Yüksek malumları; Anayasaların kısa ve özlü ol
ması asıldır. Bu itibarla, Yüksek Seçim Kurulunun 
ve diğer seçim kurullarının ne şekilde kurulacağı, teş
kil edileceği; görev ve yetkilerinin Anayasa maddesin
de yer almasına lüzum ve ihtiyaç yoktur. Bunun, 
kendi kanununa bırakılması daha uygun olur. 

Keyfiyeti yüksek takdirlerinize saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu farkları kabul ediyoruz. Bunu düzeltmek üze

re; maddenin oylanmasını rica ediyoruz. Dikkate alın
mak üzere kesin oylanmasını rica ediyoruz. Burada 
bir iki yerde fark var, 1961 Anayasasının 75 inci 
maddesiyle. Onları, Sayın Gözübüyük'ün işaret et
tiği istikamette düzeltmek suretiyle, kesin oylanması
nı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Kesin oylanmasını; hay hay. 
MUZAFFER ENDER — Böyle kesin oylama ol-

mazki efendim. Ne belli ne şekilde geleceği?... 

AKİF ERG1NAY — Başka önergeler var Sayın 
Başkanım. Onları nazara almadan böyle kesin oyla
ma olmaz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?... 
Onlar muayyen fıkralar eklenmesini ifade ediyor. Bu 
itibarla, metinde değişikliği tazammun etmiyor. 

Sayın Ender, esas itibariyle ikinci müzakerede tek
rar mevzu üzerine eğilmek mümkündür. Bu itibarla, 
Komisyon kesin oylanmasını istemektedir. 

Sayın Gözübüyük tarafından verilen önergeyi ke
sin şekilde oyunuza sunuyorum : Komisyon katılı
yor. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Gö
zübüyük'ün önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Bayazıt, ikinci bir fıkra olarak maddeye 
yeni bir fıkra eklenmesini istiyor; okutuyorum. 
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(Rıfat Bayazıt'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bir açıklama yapacaksanız Sayın 

Bayazıt, buyurun. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 

Yüksek Seçim Kuruluna ilişkin 91 inci maddede 
«Yüksek Seçim Kurulunun kararlarının yerine getiril
mesi zorunludur.» fıkrasını öneriyoruz. Bunun se
bebi : Yüksek Seçim Kurulunun birçok kararlan 
bazen askıda kalmaktadır. 1977 seçimlerinde Yük
sek Seçim Kurulu pek haklı ve yerinde olarak karar 
vermiştir. Ben genel görüşmemde de bunu arz et
miştim; İstanbul II Seçim Kurulunun bir kararı üze
rine «Partilerin bu karara uyması gereklidir.» de
miştir. Partiler itiraz etmiştir, itirazlarını reddetmiş
tir, karar kesinleşmiştir; fakat partiler bunu dinleme
miş, yine istedikleri gibi hareket etmişlerdir. Mad
deye böyle bir açıklığın getirilmesi yerinde olur ka
nısındayım. 

Milletvekillerinin tutanaklarının kabulü hakkında 
da, yine Yüksek Seçim Kurulu karar verecektir. Ya
rın milletvekilleri Meclise geldiği zaman tutanakları
nın kabul edilmemesi gibi bir hal doğmamasını da ön
lemek için, bu fıkranın ilavesinin yerinde olacağı 
kanısındayım. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Buyurun Sayın Azgur, lehte. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Bayazıt'ın vermiş olduğu önerge, (tatbikat

ta da birtakım karışıklıklara meydan vermiş olduğu 
için) isabetlidir diyorum; ancak diğer kanunlarımızda 
bulunan deyimlere daha uygun olması için, eğer Sa
yın Komisyon dikkate alacaksa, şu şekilde düzenlen
mesinde büyük yarar olduğu inancındayım : 

«Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu 
kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.» 

Kesinlik ve başka mercie başvurulamamış olmak, 
eski deyimle «Lazım-ül icra» olduğu anlamına gelir. 
Tatbikatta Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine 
Danıştay'a dava açıldığı vaki olmuştur, hatta Yargı
tay'a başvurulmuştur. Eski Anayasanın 114 üncü 
maddesi muvacehesinde de, Danıştay'da Yüksek Se
çim Kurulu kararlarının dava konusu olacağı yolun
da temayül belirmiştir; ancak bu gibi davalar oy çok
luğuyla reddedilmiştir, ileride böyle bir davanın açıl-

. masını önleyebilmek ve Yüksek Seçim Kurullarının 
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kararlarının süratle yerine getirilmesini sağlayabil
mek için, bu Kurulun kararlarının kesin olduğu ve ka
rarlar aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı-
nın Anayasada belirtilmesinde isabet olduğu inancın
dayım. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Koran, lehte aleyhte?... 
MEHMET VELID KORAN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET VELID KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
91 inci maddeyi aynen arz ediyorum : 
«Yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi al

tında yapılması gereken, seçimlerin, başlamasından bi
timine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dü
rüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, 
seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıy
la ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları in
celeme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (üyelerinin) seçim tutanaklarını ka
bul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.» de
mekle esasında kesinliği getirmiştir içerisinde, ikinci 
bir defa daha «Kesindir» demenin bence lüzumu yok
tur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu madde ile düzenlediğimiz durumlar, 1961 Ana

yasası döneminde çok tartışmasız uygulanmıştı. Bu 
bakımdan, büyük bir değişiklik getirmedik. Zaten ge
tirdiğimiz metinde kesin karardan söz etmekteyiz. 
Bunların uyulmasının da zorunlu olduğu gayet tabiî
dir; ama uygulamada bir iki defa olaylar çıkmıştır, 
icranın zaafından ileri gelmiştir; bununla beraber bu
nu daha iyi şekilde ifade edecek bir cümleyi koyaca
ğız bu fıkranın sonuna. Dikkate alıyoruz bunu. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Dikkate alınmasının oylanmasını is

tiyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADTNA KEMAL 

DAL — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bayazıt'ın verdiği 

önergenin dikkate alınmasını oylamamızı istiyor. 
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Bayazıt'ın öner
gesinin dikkate alınması kabul edilmiştir. 
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Bu durumda bir katî şekilde oylanan önerge, bir 
de dikkate alınmak üzere oylanan önerge ile birlikte, 
maddeyi Komisyona veriyorum. 

Madde 92'yi okutuyorum : 
VI. Üyelikle ilgili hükümler 
A. Milletin temsili 
MADDE 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün Milleti temsil ederler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili üç önerge var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 92 nci maddesi

nin başlığı ile metninin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
VI. Milletvekilliği ile ilgili hükümler 
A. Milletin Temsili 
Madde 92. — Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi 

veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil 
ederler. 

Salih İNAL Mehmet PAMAK 
Hilmi SABUNCU Halil ERTEM 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK M. Nedim BİLGİÇ 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
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Yine Sayın Bayazıt ve arkadaşları tarafından ve
rilen önergeyi okutuyorum : 

(Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Açıklama yapacaksanız, buyurun 
Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

76 ncı maddenin müzakeresi sırasında bu konu 
yine ileri atılmıştı. Yalnız, esas itibariyle, bu defa 91 
inci maddenin son fıkrası olarak bunu öneriyoruz. 

Halkoylaması nereden gelir?.. 1580 sayılı Beledi
yeler Kanununun 7 nci maddesinde «Bir beldenin ba
zı kısımlarının ayrılarak ayrı ayrı bir belde haline ge
tirilmesi, bir beldenin tamamının diğer bir belde ile 
birleştirilmesi, bir beldenin bazı kısımlarının komşu 
bir beldenin içine girmesi halleri halkoylamasıyla an
cak halledilir; fakat bunlar belediye seçimlerindeki 
usule tabidir.» denmektedir. 

Yüksek Seçim Kurulunun teşkiline ait olan bu 
Kanunda bir sarahat yoktur. Bunu ilke kararlarıyla, 
mademki «Belediye seçimlerindeki usule tabidir.» de
nildi, Yüksek Seçim Kurulu muhtelif kararlarında 
bu halkoylamasını kendi üzerine aldı, halkoylamasını 
da Yüksek Seçim Kuruluna yaptırıyor. Bunun için 
biz maddenin son fıkrası olarak «Halkoylamalarının 
genel yönetim ve denetimi milletvekilleri seçimlerinde 
uygulanan hükümlere göre olur.» diye bir fıkra ila
vesini öneriyoruz. Takdir Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir ar

kadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Biz, Anayasamızda millî idarenin teşekkülünde 

halkoylamasına yer vermedik. Gerek 76 ncı maddede 
olsun, gerekse burada olsun; orada zaten tartışılmış
tı bu, kabul edilmedi. Bu, tamamiyle mahallî idare
lerin teşekkülü ile ilgili bir konudur. Buraya bir halk-. 
oylaması şeklinde yansımasın. 

O bakımdan katılamıyoruz. Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının öner

gesine katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Dikkate alınma
sını kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 92 nci maddedeki «Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri» yerine, «Milletvekilleri» 
deyiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Son önergeyi de okutuyorum efen
dim : , 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 92 nci maddesinin aşağıdaki gibi yer 

almasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Ayhan FIRAT 
«Madde 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, kendi seçim bölgelerini veya kendilerini se
çenleri değil, bütün milleti temsil ederler.» 

M. RAHMt KARAHASANOĞLU — İzin verir 
misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Birinci 

önerge bendenize aittir efendim, yanlış okundu, dü
zeltilmesini istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Evet, Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın 
Karahasanoğlu'nun. Teşekkür ederim, açıklanmış ol
du. 

Efendim, her iki önerge aynı mahiyettedir. Sayın 
Tosyalı, siz sadece ibareyi değiştiriyorsunuz; metin 
olarak getirmiş arkadaşlarımız. 

Bu itibarla öncelikle müsaade ederseniz Komisyo
nun fikrini alalım, katılıyorlarsa bir müzakere açmaya 
mahal kalmayacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, bu önergelerin hiçbirine ka
tılamıyoruz. Bizim getirdiğimiz düzenleme her şeyi 
ifade edecek şekildedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Karahasanoğlu, bir açıklama yapacak mısı
nız?.. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Milletin temsilcisi olarak seçilen «milletvekili» ke
limesinin karşılığı olarak 92 nci ve diğer maddelerde 
geçen «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi» deyimi, 
hem söylenmesi, hem de yazılması güçlüğü yanında, 
bu terimin, kurum, kurul, parti ve dernek üyelikleri 
ile karıştırılması ihtimali de mevcuttur. 

Bu bakımdan ve de milletvekilliğinin ayrı bir 
özellik taşımasını korumak için, tek kelime ile «Mil
letvekili» kelimesi ile ifade edilmesinin daha uygun 
olacağı kanısını Yüce Heyetinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı'nın önergesi de aynı istikamettedir. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Karahasanoğ

lu'nun önergesine katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Müştereken işleme koyuyorum, öner

ge üzerinde söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. 
AKİF ERGİNAY — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ifade; seçilme, 

temsil bakımından bir vekile muzaftır. O itibarla, bir 
üyelikten çok, «milletvekili» deyiminin hukukî anlamı 
da ortaya çıkıyor. Bence kabulü gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk, buyurun efendim. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım Komis
yondan bir sorum var, eğer cevaplandırılıra mesele 
daha net olacaktır. 

BAŞKAN — önerge ile ilgili soru, buyurun efen
dim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — önerge ile ilgili efendim. 
Şöyle ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi» 

deyimi, çift kanattan oluşan Parlamentomuzun or
taya koyduğu bir sözcüktür, bir tabirdir. 

Binaenaleyh, gelecekte Parlamentonun oluşumu ile 
ilgili bir ibaredir; «Milletvekili» olarak değiştirilmesi 
bu gelişimle ilgilidir. Bu husustaki düşüncelerini bi
lirsek, daha vuzuha varacağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon söz sizin. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, biz «Milletvekili» deyimi ile 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi» deyimi arasın
da bir fark görmüyoruz, ister bir Meclisli olsun, ister 
iki Meclisli olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
sidir. ister senatör olsun, biz Senatoyu kaldırdık; ama 
halihazırda bir Meclis olması, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi» demeyi sakıncalı hale getirmez ve 
buna ait bir yasak da sözkonusu olmamak gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, her iki önergeye Komisyon katılmı
yor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Fırat'ın önergesini okutuyorum : 
(Ayhan Fırat'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Fırat, bir açıklama yapacak 

mısınız ayrıca?.. 
AYHAN FIRAT — Yapmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, maddede «Se

çildikleri bölgenin» tabiri yer almaktadır; yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi 
temsil etmezler, milleti temsil ederler. Türkiye yedi 
bölgeden teşekkül etmiştir. Buradaki kasıt, seçim böl
gesidir, daha doğrusu ildir. Maddenin sarih hale ge
tirilmesinde fayda mütalaa ediyorum. Onun için, Sa
yın Komisyonun buna iştirak edeceğini zannederim. 

ikincisi efendim; Türkiye'de 3 - 4 vilayetin nü
fusları gittikçe azalmaktadır. Yakın bir gelecekte nü
fusa göre bunlar milletvekili çıkaramaz duruma gele
bilir. Dolayısıyla, bu maddenin sonuna, her ne kadar 
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önergede yoksa da, «Her il en az bir üye ile temsil 
edilir.» ibaresinin konmasında da yarar görüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 
RIFAT BAYAZIT — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim, Komisyonun ter

tibi, hakikaten, Seçim Kanununa daha uygundur. Se
çim bölgeleri vardır, bölgeye göre seçim yapılır. 

Şimdi, yarın icabında bir vilayeti iki seçim bölge
sine ayırabiliriz seçim sistemimizde. Seçim Kanunu 
belki üç bölgeye ayırabilir. Nitekim, 1961 yılında Se
nato seçimlerinde İstanbul iki bölgeye ayrılmıştı; bir 
tarafı Kadıköy, diğer tarafı istanbul yakası olmak 
üzere. Böylece ayrı ayrı bölgelerde seçim yapıldı. 

O bakımdan, bu tabir ve tedvinin daha uygun ol
duğu kanısındayım. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, izin verir mi

siniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, gerçekten 

metin okunduğu zaman, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçen
leri değil, (onları temsil etmiyor) bütün milleti tem
sil eder.» denmekte. «Bütün milleti temsil eder.» de
nince, onları da kapsıyor; ama başlangıçtan bugüne 
kadar bunlar değildi. Ancak, madde önergeye uy
gun olarak bu şekilde olursa, çok net olur : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, yalnız seçildikleri böl
geyi ve kendilerini seçenleri değil, bütün milleti tem
sil ederler.» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen başka üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, rica edeyim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Bayazıt'a teşekkür ederiz. Bizim, metinde 

getirmek istediğimizi söylemek istediğimizi, gayet gü
zel açıkladılar. Burada bir değişikliğe katılmıyoruz; 
getirilen önergeye katılmıyoruz, metnimizin yerinde 
olduğu kanısındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Sayın Ba-

yazıt'ın söyledikleri ile Komisyonun söyledikleri ara
sında büyük fark vardır. Komisyonun metninde, «Se
çildikleri bölgeyi» tabiri var. Sayın Bayazıt, benim 
söylediğime yakın bir görüş ileri sürmüştür; «Seçim 
bölgesi» tabirini getirmiştir. Ya «ti» demek lazım, ya 
da «Seçim bölgesi» demek lazım. 

Bunu arz ederim; ikisi arasında fark vardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

' Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, belki ileride yapılacak seçim 
kanunlarına göre, bir il, birkaç seçim bölgesine ayrı
labilir. Münhasıran bir ili kastetmiyoruz. Bir seçimin 
yapıldığı bölgeyi kastediyoruz. Yani, burada bölge
den maksadımız, sadece seçimler için kanunla ihdas 
edilmiş bölgedir. 

Ayrıca, Sayın Gökçe'ye cevap vermek için şu açık
lamayı yapma lüzumunu duyuyorum : Bu ifade, mil-

/ letvekillerinin seçildikleri bölgeyi temsil etmediğini 
ifade eden bir anlama gelmez. Yani, bütün Türkiye'yi 

f temsil ettiklerine göre, gayet tabiî, seçildikleri bölge 
de kendiliğinden bu Türkiye içerisindedir ve onları 
da dolaylı temsil eder. «Direkt olarak onları temsil 
ediyorum.» diye Mecliste görev yapmamalarını işaret 
için konulmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Komis

yondan sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Komisyondan şunu istirham ediyorum : Seçim ka
nunlarında ve 50 yıla yakın tatbikatımızda, Türk Hu
kuk Edebiyatında daima «Seçim çevresi» tabiri kul
lanılır. «Bölge» tabiri, bazı nedenlerle (Burada açıkla
maya lüzum görmüyorum.) sakıncalıdır. «Bölge» ta
birinin kaldırılması gerekiyor. Kullanılan tabir, «Se
çim çevrelerbdir. Bütün kanunlarda da bu tabir tek
rar edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, biz bir keşif yapmadık. Sa
yın Gözübüyük'ün endişelerini ortadan kaldırmak için 
arz ediyorum; 1961 Anayasasının 76 ncı maddesini 
aşağı yukarı aynen aldık. Bir sakınca çıkmamıştır şim
diye kadar. Bir sakınca çıkmadığı için aynen kabul 
ettik ve büyük bir fark yok arada. 
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«Seçim bölgesi» demenin de birtakım bölücü mak- i 
satlarla kullanılacağını zannetmiyorum. Katılmıyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat tarafından verilen öner

geye Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları- Jı 
niza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

92 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, Yüce Komis
yondan sormak isterim : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini se- I 
çenleri değil; onları temsil etmezler, öte yandan bü
tün milleti temsil ederler... Bu iki cümle birbiriyle çe- I 
lişkili değil midir?.. j 

BAŞKAN — Efendim, bunun cevabını verdiler Sa
yın Gökçe. I 

ABBAS GÖKÇE — Arz edeyim. Bir de ilave; sa
dece dese ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
yalnız seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün milleti temsil eder.» Daha açık olmaz I 
mı?.. Bunun ne mahzuru var?.. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan ve değerli üyeler; 
Burada, temsil teorisinin bazı noktaları üzerinde 

kısaca durmak gerekiyor anlaşılan. Temsilciler, mille
ti temsil edenler, kendilerini seçen kimsenin temsilci
leri değildirler. Seçmenler, millet adına temsilci seç
mek için seçim görevini yapmaktadırlar. Bu bakımdan, 
biz burada «Milletvekilleri, kendi seçildikleri bölge
nin ve kendilerini seçenlerin temsilcileri değil, bütün 
milleti temsil ederler.» diyoruz. Milletvekillerini seç
mek için oy kullanan kimseler, «Millet» kavramı içe
risinde değil midirler?.. Gayet tabiî, milletin temsil 
edildiği bir Mecliste, o seçmenler ve o bölgede «mil- I 
let» kavramı içerisinde temsil edileceklerdir. Bunun, 
o bölgenin ve o bölgede seçmen olarak oy kullanan I 
kimselerin temsil edilmeyeceği anlamında alınmama
sını rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, sorum 

yar?.. ı 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. | 
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HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, 92 nci mad
dede «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri» deyimi 
kullanılıyor. 93, 94, 95 öyle gidiyor; gensoru ile ilgili 
105 inci maddede «Gensoru önergesi, bir siyasî par
ti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imza
sıyla verilir.» denmektedir. Bu maddelerden anlaşılan, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerbnden maksat, 
milletvekilleridir. Milletvekilleri ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri arasında bir fark gözetilmiyor, ay
nı anlamda kullanılıyor. Acaba, 92 nci maddede «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri» deyiminden sonra 
parantez içerisinde (Milletvekili) deyimi kullanılma
sında fayda mütalaa ederler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Böyle bir, ikinci defa parantez içerisinde (Millet
vekili) deyiminin kullanılmasında biz bir yarar gör
müyoruz. Bunlar, birbirinin eş anlamında kullanılan 
sözlerdir, terimlerdir ve Türk dilinin zenginliği bakı
mından, bir maddede «Milletvekili», bir maddede 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi» demenin, bü
yük bir sakıncası yoktur kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Efendim, 

Sayın Komisyonumuzun söylediklerini anladık, zabıt
lara da geçti. Acaba, Sayın Komisyondan istirham et
sek, direnmeseler de bu metne «sadece» tabirini koy
salar, açıklık gelmiş olur. Buna katılırlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, daha önce belirttik; katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
SERDA KURTOĞLU — Sorum var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Komisyondan soruyo

rum : Milletvekilleri, bir taraftan seçildikleri bölge
nin ahalisini, bir taraftan milleti temsil ederler mi?.. 
Yani, bir milletvekili üzerinde iki temsil etme müna
sebeti var mıdır, yok mudur?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL —. Sayın Başkan, burada, milletvekili, iki tem
sil görevi yapmaz, sadece milleti temsil eder. Milleti 
temsil etmek için o bölgeden seçilir. Milleti temsil 
etmek için o bölgenin seçmenleri oy kullanır; milletin 
temsilcisini seçmek için oy kullanırlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGlNAY — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu, «bölge» 

ve «seçim» sözleri bakımından ortada fikir anlaşmaz
lıklar olduğu ortaya çıkıyor. Bu itibarla, acaba, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, (parafrazı çıkar
mak suretiyle) bütün milleti temsil ederler.» dense, bu 
ihtilaflar ortadan kalkmaz mı?.. Seçildikleri bölgeyi 
vesaireyi nazara dikkate almasalar olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Efendim, böyle bir değişikliğe de katılmı
yoruz. Maddenin oylanmasını rica ediyoruz. Eğer 
sayın üyeler tatmin olmadılarsa, tabiî sorularına ce
vap vermek görevimizdir. 

BAŞKAN — Esasen, Sayın Fırat'ın önergesini 
daha oylamadım; onu takiben maddeyi oylayaca
ğım. 

Sayın Şahin, buyurunuz efendim. 

A. AVN1 ŞAHİN — Efendim, bendeniz de Sa
yın Erginay Hocamızın buyurduklarını ifade etmek 
istemiştim. Komisyon Sözcüsü Sayın Dal'ın ifadele
rine göre, Meclis üyeleri bütün milleti temsil ederler. 

..*... 

O halde, aradaki ifadeye neden gerek görülüyor? 
Onu anlayamadım?.. 

BAŞKAN — Onu ifade etmişlerdi; ama tekrar 
soralım. Buyurunuz Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Birtakım yanlış anlamları önlemek için ko
nulmuş bir ibaredir. 1961 Anayasasında da vardır. 
Milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin bir bölge adına görev yapmaları direktifleri 
anlamı çıkabilir bundan. Bu bakımdan buna ihtiyaç 
vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, öncelikle Sayın Fırat'ın verdiği önerge

yi oylatıyorum. Komisyon katılmıyor. Dikkate alın
masını oyluyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... («Daha evvel oylanmıştı Sayın Başkan» sesleri) 

Müsaade eder misiniz efendim; Sayın Fırat'ın 
önergesi oylanacak iken, Sayın Gökçe tekrar soru 
sordu. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde yapılacak 
bir işlem kalmıyor. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bunu takibeden maddede bir hayli 
önerge var. Bu itibarla, müsaade ederseniz saat 14.00' 
te toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.30 

.,<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ISLIM YELİ 

KÂTÎP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
139 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. 

93 üncü maddeyi okutuyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTl — Sayın Başkan, biz bu maddeyi geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bizdeki önerge
lerle birlikte verelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTl — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergelerle birlikte 93 üncü madde geri verilmiş

tir, 
94 üncü maddeyi okutuyorum : 

C. Üyelikle bağdaşmayan işler 

MADDE 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bun
lara bağlı kuruluşlarda; devletin veya .diğer kamu 
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı ola
rak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kay
nakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu 
yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım 
sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların yönetim 
kurullarında ve başka işlerinde görev alamazlar; 
bunların herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak kabul edemezler, taraf ol
dukları anlaşmazlıklarda leh ve aleyhte vekâlet ala
mazlar, hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme 
organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı 
resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemez
ler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üze
re Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi ka
bul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaş
mayan diğer görev ve işler kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — 94 üncü madde ile ilgili önergele
ri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 94 üncü madde başlığının : 
«C. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler» olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla, 

Lütfullah TOSYALI 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Üyelik
le bağdaşmayan işler» başlığını taşıyan 94 üncü mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini, saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üyelikle Bağdaşmayan işler 
Madde 94, birinci fıkra. — 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve 

diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuru
luşlarda; Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğ
rudan doğruya, ya da dolaylı olarak katıldığı teşeb
büslerde ve ortaklıklarda; kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşlarında; 
ticaret borsalarında; özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan 
derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi 
muafiyeti olan vakıfların yönetim kurullarında ve 
başka işlerinde görev alamazlar, bunların herhangi 
bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak kabul edemezler, taraf oldukları anlaşmaz
lıklarda leh ve aleyhte vekâlet alamazlar, hakemlik 
yapamazlar. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 94 üncü maddesinin birinci 

fıkrası dördüncü satırında «Vergi muafiyeti olan va
kıfların» ibaresini takiben «'Kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının ve sendikalar ve üst bir
liklerinin ve bunların katıldığı kurumsal ve özel te
şebbüs ve ortaklıkların» ve ayrıca aynı fıkranın son 
satırındaki «hakemlik» kelimesinden hemen sonra 
«temsilcilik, ara bulma ve danışma hizmeti yapamaz
lar ve kazanç getiren sürekli meslekî faaliyette bu-
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lunamazlar.» ibaresinin eklenmesini müsaadelerinizle 
saygıyla arz olunur. 

îsmail ŞENGÜN M. Fevzi UYGUNER 
Rıfat BAYAZIT Ömer Adnan OREL 

Kâzım ÖZTÜRK Selçuk KANTARCIOĞLU 
Fuat YILMAZ Eşref AKINCI 

Orhan BAYSAL M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna «yapamazlar» kelimesinden önce aşağıdaki 
kısmın ilavesini arz ve teklif ederim. 

«Kazanç getiren sürekli meslekî faaliyetlerini» 
Rıfat BAYAZIT 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bu öner
gem öbürünün içinde vardı, onun için bu önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt «Kazanç getiren sü
rekli meslekî faaliyetlerini» ibaresini taşıyan önerge
sini geri alıyor efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 94 üncü maddesinin ilk fık
rasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Enis MURATOĞLU S. Feridun GÜRAY 

Eklenmesi teklif olunan cümle : 
«Serbest meslek icra edemezler.» 

Yüksek 'Başkanlığa 
94 üncü maddenin birinci paragrafının son cüm

lesinde «bir üyenin belli konuda ve 6 ayı aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir göre
vi kabul etmesi Meclisin kararına bağlıdır.» denil
mektedir. 

Verilen görevin önceliği ve ivediliği, genelde böy
le bir kararın alınmasına zaman yönünden imkân bı
rakmamaktadır. Ayrıca, Meclisin ara verme veya ta
tilde olması halinde görev yapılıp bitmesinden çok 
sonra karar alınması gibi bir durumla karşılaşılmak
tadır. Bu hal zaman zaman eleştiri konusu yapıldı
ğından sözü edilen ibarenin «Bakanlar Kurulunca 
verilecek geçici bir görevin geçerliliği Meclisin kara
rına bağlıdır» biçiminde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Üyelikle bağdaşmayan iş

ler» ile ilgili 94 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın 
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eklenmesini. Yüce Meclisin takdir ve tensiplerine arz 
ederim. 

İhsan GÖKSEL 
Tasarının «Üyelikle bağdaşmayan işler» ile ilgili 

94 üncü maddesine eklenmesi önerilen fıkra : (ikin
ci fıkra olarak) 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; işçi ve iş
veren sendikaları veya bunların birlikleri arasındaki 
iş uyuşmazlıklarında ara bulma veya hakemlik gö
revini özel olarak alamaz ve bu gibi özel görevler 
için danışma hizmeti yapamazlar.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
94 üncü maddeye bir fıkra ilavesi için gereğini 

müsaadelerinize arz ederim. 
Muhsin. Zekâi BAY ER 

«Ziraî kazançlar hariç olmak üzere sürekli ka
zanç getiren meslekî faaliyetlerde bulunamazlar.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; iki önergeniz var. 
Bu iki önerge de bir evvelki madde dolayısıyla görü
şülmüş ve dikkate alınması bahis konusu olmamıştı. 
Bu itibarla muameleye koymuyorum iki önergenizi. 

Aynı mahiyette diğer önergelerinizi de sırası gel
dikçe müsaade ederseniz size geri vereceğim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Tabiî. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
94 üncü maddenin birinci fıkrasının tümünün de

ğiştirilmesini öneren Uzunoğlu'nun önergesini bir 
kere daha okutuyorum. 

(Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir açıklama yapa

cak mısınız? 
BAHTİYAR UZUNOÖLU — izin verirseniz kı

sa bir açıklamada bulunmak istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU'— Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Milletvekillerinin kamu kurumu niteliğindeki 

meslekî kuruluşlarda ve özellikle 507 sayılı Esnaf 
Dernekleri ve Birlikleri Kanunu hükümlerine göre 
kurulan ve fakat kamu kurumu niteliğindeki mesle
kî teşekkül sayılmayan birlik, federasyon ve konfe
derasyonlarla ticaret borsaları gibi kuruluşlarda gö
rev almamaları görüş ve düşüncesindeyim. Buralar
da görevliyken milletvekili seçilenler seçildikten 
sonra görevlerinden ayrılmalıdırlar. Zira, geçmiş yıl
ların uygulanmasının anılan kuruluşların yönetimin
de görevli olan milletvekillerinin siyasal iktidarlarla 
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da bütünleşerek ve dokunulmazlıklarına yanlış ola- I 
rak sığınarak, ilgililere ve görevlilere o kurumların I 
işlemlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri veya belge- I 
leri vermekten veya açıklamaktan kaçınma veya bir 
süre geciktirme yolunu ihtiyar eylediklerine sık sık 
şahit olunmuştur. 

Kamu hizmetlilerinin görevlerini aksatan bu ko- I 
nuda çeşitli olaylar ve misaller yaşanmıştır. Diğer 
yandan anılan kuruluşlar nezdinde yapılan incele- i 
meler, teftişler ve soruşturmalar esnasında bu kuru- j 
luşların yönetiminde görevli milletvekillerinden suçlu I 
olanlar hakkında takibat yapılması ve kendilerinin I 
cezalandırılması cihetine gidilmesi dokunulmazlıkları j 
nedeniyle o sırada mümkün olamamıştır. Bu da, ta
biatıyla herhangi bir suçtan dolayı aynı yönetim or
ganına dahil bir kısım yöneticiler hakkında takibat 
yapılırken, milletvekili bulunan yöneticiler hakkında I 
o sırada aynı suçtan takibat icra edilmemesi gibi bir 
sonuç doğurmuştur ki, asla tecviz edilmemesi gere
ken bir durum olarak mütalaa etmekteyim ben şah- I 
sen. I 

Sayın Başkanım; 
94 üncü maddenin birinci fıkrasına bu düşünce

lerle bir ilavede bulunulmuştur, o ilave de aynen şu- I 
dur : «Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş
lar ile bunların üst kuruluşlarında ve ticaret borsala
rında da milletvekillerinin görev almamalarını» vur
gulamaktayım. I 

Burada sadece kamu kurumu niteliğindeki mes- I 
lekî teşekküllerden bahsedilmemiştir. Zira, bunların 
üst kuruluşları halen meri mevzuatımıza göre bazı
larında kamu kurumu niteliğinde meslekî kuruluş 
sayıldığı halde, örneğin; ticaret odaları, borsalar, sa- I 
nayi odalarında bunların kurmuş oldukları birlik, 
(örneğin Türkiye Odalar Birliği) son tadilatla kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşekkül sayılmış ve 
fakat örneğin borsa yine halen kamu kurumu ola- I 
rak bırakılmıştır. Diğer taraftan esnaf dernekleri yi
ne mevzuatımıza göre (507 sayılı Kanuna göre) ka- I 
mu kurumu niteliğindeki meslekî teşekkül sayıldığı 
halde, esnaf derneklerinin oluşturdukları birlikler, fe- I 
derasyonlar ve konfederasyonlar kamu kurumu nite- I 
liginde meslekî teşekkül değil, sadece kamu tüzelkişi
si olarak nitelendirilmiştir. 

Bu itibarla yukarıda arz ettiğim nedenlerle üye- I 
likle bağdaşmayan işler arasına bu hususlarında der
ci uygun olacaktır. Takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, | 
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Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz almak isti
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu madde dolayısıyla daha bir kısım önergelerin 

de okunması sonucu bende şu intiba hâsıl olmuştur 
ki; milletvekilleri birer memur durumuna getirilmek
tedir. Gerçekten serbest meslek faaliyetinde bile bu
lunamayacakları, hatta kendi özel teşebbüsleri varsa 
onlarda dahi bulunamayacakları yahut devretmek 
mecburiyetinde kalacakları ve Sayın Uzunoğlu'nun 
önergesinde belirtildiği gibi, herhangi bir odada, ken
di meslekî odasında vazife alamayacağı belirtilmek
tedir. 

Bütün bunlar milletvekilinin kendi özel sahala
rında çalışma imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. 
Aslında bu milletvekillerinin pekâlâ kendi özel saha
larında da çalışmaları gerek kendileri için, gerek 
millî menfaatleri için yerinde olur. Bir etıbba odası
na, bir mimar veya mühendisler odasına, bir avu
katlık barosuna kaydedilemeyecektir demektir. Daha 
doğrusu onların yönetim işlerine karışamayacak de
mektir. 

Bu itibarla kamu niteliğindeki meslekî kuruluş
larda vazife alamamak veya diğer önergelerde belir
tilen hususları nazarı dikkate almak suretiyle zanne
diyorum ki, buraya Millet Meclisine gelecek olan 
milletvekilleri özel sektörden hariç olan; yani özel 
sektörün dışında olan kimselerden ibaret olacak ki, 
bunlar da yalnız memur sıfatını haiz olan kimseler 
olmak gerekir. 

Bence bu kadar sıkı ve dar bir çerçeveye alma
nın anlamı kuşkusuz eski devirdeki kötü uygulama
ların yahut suiistimallerin bir neticesi olduğu anla
şılıyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Her şeyi eski, kötü hareketlerle değerlendirmek

te hata vardır. Bu milletin eski kötü hareketlere tek
rar tevessül edeceği düşünülmemelidir. Onların ar
tık kendi sahalarında bu memlekete daha yararlı iş
lerle meşgul olacaklarını kabul etmelidir. Milletve
killiği çok yüksek, çok ulvi bir hizmettir. Meslekten 
ayrıdır; bir hizmet mahiyetindedir. Bu itibarla, bura
da bulunan bir milletvekilinin icabında büyük bir 
dava ile meşgul olması onun memlekete olan faydası 
bakımından da gereklidir. 
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Ben bu anlamda, odalara kaydolmamak veyahut j 
da serbest meslek faaliyetinde bulunamamak veya I 
bir teşebbüs sahibiyse, diyelim bir fabrika sahibiyse 
buraya geldiği zaman fabrikasını başkasına devret
meye mecbur olmak; bu ne Anayasayla ne de özel I 
hürriyetlerle ilgili olabilir. Dolayısıyla birinci öner
genin aleyhinde olduğumu arz ederim. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yeğenağa, aleyhte konuşmak üzere buyu

runuz. | 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkanım, 

muhterem arkadaşlarım; 
Efendim, bir milletvekilinin milletvekili olması- I 

nı engelleyici amillerin 'hasında milletvekilliğiyle bir
likte görmekte olduğu işin icrayla ilıgiilii olması sa
kıncalıdır. Misal; Hükümetin .tayini ile hir yönetim 
'kuruluna üye olursa iktisadi Delvlet Teşekküllerin- I 
'de veya onların işbiraıkiyl'e kurulmuş hir şirkette yo- I 
netim kurulu üyesi olunsa veyahut görev alırsa, bun- I 
lar murakabeyi enlgellöyici; yani icra tarafindan bu I 
görevlere ıtayin edlildiği için murakabe görevi olan 
miillatvekıilii'niin icrayı murakabe etmesini enıgelleyicıi 
amil olduğu için, bunlar Anayasada ve daha evvel
ki Anayasada, Seçim Kanununda ve Siyasî Partiler 
Kanununda millletveıkillerinıi Ibu görevden ayrılmaya I 
idbar etmişlerdir. Hadisenin tarihçesıini söylersem bu
nun .nereden neşet ettiği dalhıa kolay anlaşılır. I 

!19*57-'l!9l60 Döneminde ıbir soru tevcih edÜLmişiti I 
Başbakanlığa; ı«'Iktisadî Devlet Teşekküllerinde ve I 
onların iştirakiyle kurulmuş şirketlerde görev almış I 
milletvekilleri var mıdır, varsa kimlerdir?» dıiye. 37 
milletvekilinin görev aldığı (meydana çıktı ve o za- I 
man Meclis ayağa kalktı, muhalefet edildi; dendi ki, 
«Hükürneltıi murakabe etmekle görevli olan bir mil
letvekiline Hükümet ttaşika yetide görev veremez?... 

'Pa'kat bunun dışında bir milletvekilinin şahsî gö- I 
revani dahi yapamayacak şekilde sınırlayacak bir 
ihale getirtmek doğru değildir. Onun için Tasarının I 
geldiği şekilde oylanmasıında fayda var. Buna daha 
fazla elfaz ilave edersek, daha fazla yasak koyar
sak o zaman kimse milletvekili olmaya cesaret ede- I 
mez. 

Saygılarımla. I 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Lehte söz istiyoraim. I 
İBAŞKAN — Tasarının lehinde konuşmak üzere I 

•buyurun Sayın Şengün., I 
1ÎSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değeri 

arkadaşlarım; 1 
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daha ikapsamlı bir önergemiz var. Ancak, konuya 
daha kapsamlı bir önergemiz var. Ancak, konuya 
ibiz 'de değindiğimiz dçin burada birkaç cümle ile 
Sayın Uzunioğlu'nun önergesini desteklemek istiyo-
rum. 

IBiraız önce konudan çok değerli Üyemizin ifade 
ettiği gibi, mıiıliletvdkillerıinin sadece»ve sadece mu-
ralkabe görevi yoktur. Milletvekilleri murakabe gö
revinden önce yasama göreviyle yükümlüdürler. Mil-
leüveîkiileri yasama görevlerini yapabilmek için baş
ka işlerle ımeşigul olmamalıdırlar. 

IGeçmişıin uygulamasından farklı bir uygulama
yı sanıyorum, sadece ve sadece Danışma Meclisi-
miz yerine getiııeMir. Eğer Danmşma Meclisimiz bu 
çok hassas konuda elini 'vicdanına koyar ve her'bir 
üye milletivdkilliğinıim aslî, ulvî, yüksek Ibir görev ol
duğunu ıkalbujl eder ve bu görevin dışında başka bir 
'görev yapmaya ne zamanı, ne vaıkti, ne fikrî bakım
dan hazırlığı olmadığını düşünürse sanıyorum, Sa
yın Uzunoğlu'nun önergesinde ifade edilen kamu 
kurumu niteliğindeki mdslekî kuruluşlarda yönetici 
ve diğer akıtif igörevlerıi almama şeMinde makul bir 
sonulca varılır. Aksi halde, Değerli Hocam Akif Er-
girtay'ın ifaide ettiği ıgibi, Sayın Uzunoğlü'nıun öner-
igeisıi meslekî kuruluşlarda üyeliği kaldırmıyor; aktüf 
olarak çalışmayı kaldırıyor. Yönetici, denetici olarak 
çallıişmayı kaldırıyor. Kimsenin hürrıiyelti bu konuda 
sınırlanmıyor. 

Değerli arkadaşlarım;' 
Milletvekilliği laıslî «bir görevidir, ulvî bir görev

dir; bu görevin hakkını vermek icap eder. 
İSaygılar sunarım. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önıerige üzerinde söz afaa'k (isteyen başjka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın 'Başkan, Danışma Meclisimin 'değerli 
üyeleri; 

'Milletvekilliği diğer meslekiler gibi 'bir meslek 
değildir; 'bir politika mesleğidir. Ancak .bunun diğer 
meslekler gibi .bir kazanç kaynağı olarak ©örülmesi 
doğru değildir. Bu (balkımdan evvela birinci nokta
dan ele alalım, bir açıdan milfetlvelkili oüdu diye bir 
kimsenin 'bütün kazanç ıkaynaiklaoni kapatacak şe
kilde meslekilerle meşgul almasın]; önlemek pek isa-
(batli olmayacağı kanısındayız. 

İkinci olarak; miietvekıiliği bir temsMlilk göre
vidir. Millet vekilleri mensup olduğu partinin iktidar-
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da olması dolayısıyla yürütme organımda da görev 
alabilirler Veya yürütme organımda etkilii olabilirler. 
Burada, 19Ö1 Anayasai&ının düzenlemesinde daha çoık 
yürü'tmıe organınıın «tesirlıi olabileceği yerlerde mil
let velkilinlin üye o'limarna&ı, igöreiv almaması esası ka
bul edilmişiür. ıBu 1950-19(60 arası uygulamada mil-
leitivdkiiliBeniiiıin çoğu îktisaıdî Devlet TeîşdktoüMıerAnde 
görev alımıiştı, 19ı6rde bumu önlemek için \9G\ Ana-
yasasıımda şiımidilki getirdiğimiz düzenleme getirilmiş
tir. Biz bu düzenlememin aynen korunimasımdan ya
nayız. Getir'diğimiiz düzlenlemenlin iyi olduğu kanı-
sjndayıız ve aynen kabul ddlilm'eSimi istiyoruz. 

Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz. 
Teşekkür ederim. 

BAŞfKlAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRİK — Sayın Başkanım; bir ar

zım var. Yerimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usulle ilgili soru değil. 
Sayın Başkanım; bunu prensibe bağlayacaktanız, 

önergemiz var üzerinde söz alacağım. Prensibe bağ
landıktan sonra tekrar söz almak mümkün olmadığı 
için, eğer müsaade ederseniz lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Önergenin lehinde söz istiyorsu
nuz. 

KÂZIM ÖZTÜRİK — «Müsaitse önergenin lehin
de. 

BAŞKAN — Komisyon görüşünü ifade etti Sa
yın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Buna rağmen efendim. 
Eğer usulünüz müsaitse söz istiyorum. 
fBAŞKAN — Buyurun efendim. Sizin önergeniz 

de var zannediyorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergemiz var; prensibe 

bağlandığı zaman konuşma hakkımız kalmıyor da 
onun için. 

BAŞİKAN — Hayır efendim; prensibe bağlamı
yoruz, çünkü mahiyeti itibariyle birbirinden farklı 
önergeler. 

KÂZIM ÖZTİÜRIK — Öyleyse vazgeçiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Komisyon Sayın 
Uzunoğlu'nun verdiği önergeye katılmamaktadır. 
Bu itibarla dikkate alınması hususunu oyluyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Şengün ve arkadaşlarının verdiği önergeyi 
okutuyorum. 

(İsmail Şengün ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, Sayın Güray; 
müsaade ederseniz önergenizi 'aynı ibareyi ihtiva et
mesi itibariyle birlikte müzakereye alıyorum. «Ka
zanç getiren sürekli • meslekî faaliyetlerde bulunamaz
lar» ibaresi var; siz de «(Serbest meslek icra edemez
ler» şeklinde ifade ediyorsunuz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Hayhay efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde Sayın Şengün açıklama ya

pacaklar, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Fevkalade hassas bir konu üzerindeyiz. Milletve

killeri acaba milletvekilliği dışında hangi işlerle meş
gul olabilirler, olmalıdırlar?.. 

Değerli Anayasa Komisyonumuz, 23 »Ekim 1981 
günü yaptığımız anta mesnet teşkil eden 2485 sayılı 
Kanunda üyelerin hangi işlerle meşgul olamayacak
larını ifade eden hükme bir yeni kısım daha ekle
mişler, «... devletten yardım sağlayan ve vergi muafi
yeti olan vakıfların yönetim kurullarında Ve başka 
işlerimde de üyelerin 'görev alamayacağı» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine bu geniş dü
şünceleri dolayısıyla burada teşekkür etmeyi bir gö
rev biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum konu hepimizi yegân yegân ilgilendi

ren, hepimize vicdanî muhakeme yapmayı gerektiren 
bir konudur. 23 Ekim 1981 gününden beri, takriben 
on küsur aydan beri burada Danışma Meclisi üye
leri olarak çalıştık ve bir ölçüde yasama görevimizi 
ifa etmeye gayret ettik. 

Şimdi, şöyle bir sual aklıma geliyor veya şöyle 
bir suali her birimiz kendi kendimize sormalıyız: 
Burada geçen süre içinde Danışma Meclisi üyeliği 
dışında hangi görevleri, hangi işleri yapabilecek za
man bulabildik?.. Ben şahsen bunu, kesinlikle zaman 
bulamadım şeklinde cevaplandıracağım. Hatta daha 
da ileri 'giderek Danışma Meclisi Üyeliğim dolayısıy
la bana terettüp eden görevlerin hepsini kendi vicda
nımda kendime göre yapabilecek zamanı bulamadı
ğımı da açıkça kamuoyuna bildirmek zorundayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Acaba milletvekilliği ulvî ve aslî görevi dışında, 

eğer bu görevi bihakkın edilen, içilen antlara daya
narak ve onun çerçevesi içinde yaptıktan sonra ayrı 
bir meslekî faaliyete zaman ayırabilecek miyiz?.. Ay-
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n bir meslekî faaliyetten kazanç sağlayabilecek mi
yiz Sayın Dal?.. Hiç zannetmiyorum. Eğer bu gö
revin hakkını vereceksek sadece ve sadece bundan 
böyle milletvekili olarak kalmak zorundayız... O 
sosyal güvenlik 'hakları. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önoe kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarında görev almayı, kıymetli oylarınızla 
reddettiniz. Sayın Başkanımın müsaadesiyle önerge-
mizdeki bu konu üzerinde bu nedenle durmuyoruz; 
ancak milletvekili olan arkadaşlarımızın bundan 
böyle sendikalarda ve sendika üst birliklerinde de ça
lışmalarını uygun görmüyoruz. Mademki sabahleyin 
«Milletvekili bütün milleti temsil eder» diyoruz; 
milletvekili başka bir meslek içinde olmadan bütün 
milleti temsil etsin. 

DeğerM arkadaşlarım; 
Bunun yanı sıra (Komisyon metnine ilave olarak 

«Taraf oldukları anlaşmazlıklarda leh ve aleyhte ve
kâlet alamazlar, hakemlik yapamazlar.» hükmünün 
ötesinde «temsilcilik, arabuluculuk ve danışma hiz
meti yapamazlar». Ayrıca «ve sürekli kazanç getiren 
meslekî faaliyetlerde de bulunamazlar.» diyoruz. 

Arkadaşlar; 
Çok çetin bir problemle karşı karşıyayız. Acaba 

milletvekilliği aslî, ulvî bir görev midir, yoksa onun 
yanında kazanç getiren başka tali mesleklere de, gö
revlere de ihtiyacı var mıdır Türkiye Cumhuriyeti 
Türkiye Büyük Millet /Meclisi üyesi milletevekilleri-
ttin?.. 

!Bu nedenle, sanıyorum burada şimdi belki de ta
rihî bir karar alacağız. Bu kararı alırken hepimiz eli
mizi vicdanımıza koyacağız ve bu Milletin bundan 
sonra milletvekillerine tevdi edeceği görevler için; 
eğer bu görevleri bihakkın yapmasını istiyorsak mil-
letvekillerimizden, millervekillerimizin mümkün ol
duğu kadar burada alacağımız kuralların ve yerine 
getireceğimiz hükümlerin imkânları ölçüsünde sade
ce ve sadece milletvekilliği ulvî göreviyle, işiyle meş
gul olmaları konusunda yüce oylarınıza müracaat et
miş oluyoruz. 

Bu konuyu belki gülümseyerek, belki müstehzi 
karşılayan arkadaşlarımız olabilir; bu bir prensip 
meselesidir. Bu prensibi ancak ve ancak Danışma 
Meclisi üyeleri koyabilirler; bundan sonra gelecek 
siyasî partiler bunu kesinlikle koyamazlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Getirmeye çalıştığımız prensibin tarafınızdan ye

terince değerleneceğine ve bundan sonra milletvekil-
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ligi sıfatının gerektirdiği görevleri yapmak üzere bü
tün milletvekillerinin, milletvekilliği aslî görevinden 
başka işle uğraşmaması gerektiği yönünde, elinizi 
vicdanınıza koyarak oylarınızı kullanacağınıza emi
nim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, önergenin lehinde mi efendim?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — önergenin lehinde Sa

yın Başkanım. 
S. IFERIBDUN GÜRAY — Ben de önerge sahi

biyim efendim, önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Şimdi görüştüğümüz madde, uygulamada t olduk

ça büyük sıkıntılara ve sızıltılara sebebiyet veren bir 
konuyu içermektedir. 

Burada konuşulan, milletvekillerinin seçildikten 
sonra kazanç getirici diğer işlerde bulunup bulunma
yacakları ve meslekî faaliyetlerini sürdürebilip sür
düremeyecekleri konusudur. Biraz evvel Değerli Ar
kadaşım Şengün açıkladılar: «Milletvekili seçilip 
Parlamentodaki görevine başladıktan sonra bir avu-
fcait avukatlık faaliyetini devam ettirebilecek mildir, 
bir doktor muayenehanesinde hasta kabul edebilecek 
mildir, bir mühendis bir proje sahasında çalışmasını, 
faaliyetlerini sürdürebilecek midir?» gibi birçok su
aller akla gelebilir. 

Şimdi hepimiz Yasama Organı içerisindeyiz ve 
Yasama Organının faaliyetlerini bilfiil yaşamak su
retiyle devam ettirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şim
di sizlere sorarım: Buradaki faaliyetleri hakkıyla ya
pan bir arkadaşımız dışarıda herhangi bir faaliyette 
bulunmak için vakit ve zaman bulabilecek midir, bu 
faaliyetlerini yürütmeye imkân bulabilecek midir? 
Meseleyi önce bu açıdan ele almamızda fayda var. 

Ben ışahsım olarak arz edeyim: İcabında göz mu
ayenesi için hastaneye gidemedim arkadaşlar; yani bir 
ay kadar bu işi geciktirdim ve bir aylık gecikmeyle 
vakit bulup gidebildim. Yani bu kadar önemli bir ko
nuda kendime ayıracak zaman bulamadım. Gene iti
raf ederim ki, evimin bazı işlerini ihmal etmek duru
munda kaldım, buradaki faaliyetlerim dolayısıyla ve 
evimin bazı ihtiyaçlarını yerine getiremez oldum, öy
le zannediyorum ki, birçok arkadaşımız da aynı sı
kıntının içerisindedir. Şimdi bu kadar yoğun bir ça
lışma içerisinde, dışarıda bir mesleki faaliyetin yürü-
rü'tülmesiöi ben şahsen önce mümkün görmüyorum; 
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çünkü bu «bir zaman meselesidir, bir işin yerinde ve 
iyi ibir şekilde yapılması veya yapılmaması meselesi
dir. 

(Burada ikinci bir konu var arkadaşlar. Gene geç
miş 'dönemlerdeki Yasama Meclislerinde görev almış 
olan arkadaşlarımızın büyük bir sıkıntısı var: tş ta
kipçiliği meselesi; yani milletvekilleri, seçmenler tara
fından ve gene kendi çevreleri tarafından bazı işle
rin yapılmasına zorlanmaktadır ve bunu, bu faaliye
tin içinde bulunan, yani Yasama Meclislerinde gö
rev almış arkadaşlar belki gönüllü olarak yapmıyor; 
çünkü kendilerine zaman bakımından olduğu kadar 
maddî yönden de birçok külfetler getiren bir faali
yetin içine giriyorlar: Şu bakanlıkta, şu kuruluşta, bu 
hastanede iş takip etmek meselesi.. Oldukça güç, ol
dukça meşakkatli bir iş. 

Şimdi, meslekî faaliyetleriyle bunu birleştirirsek 
bu, daJha belirgin bir ş'ey oluyor kendileri için. Âde
ta zorlanıyorlar, neden? Çünkü meslekî faaliyetleri, 
o işi takip etmeye bu milletvekillerini zorluyor. Eğer 
biz, su önergede getirdiğimiz prensipleri kabul ede
cek olursak bir ölçüde, tamamen diyemeyeceğiz, bir 
ölçüde bundan sonra Yasama Meclislerinde görev 
alacak olan arkadaşlarımızı iş takipçiliği külfetinden 
kurtarmış olacağız. Tamamen diyemiyorum; çünkü 
bunun çaresi yok. Birçok vatandaşlar kendilerinden 
birtakım işlerinin takibini istiyorlar ve onlar da mec
bur kalıyorlar; çünkü ileride tekrar seçilmek veya 
seçilmemek meselesi gibi çok önemli bir problem 
karşılarına çıkıyor. 

Şimdi önergemize dönelim. Önergemizde zanne
dildiği kadar katı bükümler yok. Biz diyoruz ki; tem
silcilik, ara bulma ve danışma'hizmeti yapamazlar ve 
kazanç getiren sürekli meslekî faaliyetlerde buluna
mazlar, yani faaliyetlerini tatil edecekler. Mesela bir 
avukatsa yazıhanesini, Yasama Meclisinde görev al
dığı sürece faaliyetten alıkoyacak; bir mühendisse, 
bir doktorsa gene o faaliyetini durduracak; ama ba
rodan kaydını sildirmeyebilir, tabiphr odasından kay
dını sildirmeyebilir, gene meslek erbabı olarak kaydı 
kalır; ancak Yasama Meclisindeki faaliyeti sona er
dikten sonra tekrar gider işyerinde faaliyetini devam 
ettirmek imkânını bulur. Buna bu açıdan bakılırsa 
bunları fazla sınırlamış gibi bir hareketin içinde de
ğiliz. Sadece önergeden maksat, diyoruz ki; Yasama 
Meclislerinde görev almış olan arkadaşlarımız, bu
radaki görevlerini tam yapsınlar. Buradaki görev 
tam yapılırsa zaten dışarıda meslekî faaliyette bulun
mak için ayrılacak zaman da olmayacaktır, gene im

kân da hâsıl olmayacaktır. 
Bu bakımdan önergemizin kabulünü arz eder, 

saygılar sunarım. (Alkışlar). 
©AŞfKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Alpdündar aleyhte.. 
MUSTAFA AUPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Maddenin önemi olduğu kadar, galiba konunun 

yeri olmadığını iddia etmek durumunda kalacağım. 
Değerli Şengün arkadaşımla 10 ay bir komisyon

da çalıştım. Komisyona gelmediğim günü hatırlıyor
sa kendisine katılacağım. 

ÜSMAÎL ŞENGÜN — Evet efendim, hatırlıyo
rum. 

(MUSTAFA ALPDÜNDAR — Komisyonun za
bıtları var. 

Ayrıca emsal, gerekçe kendimi gösteriyorum. 
Türkiye'de 3,5 milyon eş ve çocuklarıyla Türkiye İş
çi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanıyım. Yerimde 
tam gün beni görmeyen bir arkadaşım varsa (Bir gün 
raporlu dahil) söylesin. Ayrıca, Silahlı Kuvveltlerin 
Edirnelden Ardahan'a, yabancı NATO işyerleri de 
dahil, Türk Harp tş Sendikasının Genel Sekreteri
yim. 

Değerli arkadaşlar; 
Ne yapılmak istendiğini anlamak mümkün değil. 

Bu Meclisi kuran Yüce IKonsey, bazı mesleklere, bu
radaki görevlerini aksatmamak koşuluyla, görevleri
ne devam etmelerinin mümkün olduğunu koydu ve 
uygulanıyor, işte Danışma Meclisi bu. Yasa, Meclis
teki görevini aksatmamak koşuluyla.. 

Milletvekilliğini kim yapacak? Bari onu da ya
zalım Anayasaya olsun bitsin. Eğer derneklerde, eğer 
sendikalarda, eğer cemiyetlerde başarılı olanlar, mil
leti tanıyanlar, milletin sorunlarıyla fiilen uğraşmış, 
temayüz etmiş insanları millet seçsin bırakın, engel 
olmayın; ama hemen sonra Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım, 96 ncı madde geliyor; işte o bol.. Va
tandaş bir dönem içinde 44 gün izinsiz, mazeretsiz 
gelemeyecek o maddede (Geldiğimiz zaman oradada 
fikrimi söyleyeceğim). Onun yeri orası. 

Elbette Meclis bir angarya yeri değildir; ama 
Meclis mektep de değildir; Yasama görevi yapan 
yerdir. Eğer siz kanaatimce derneklerde, sendikalar
da temayüz etmiş sendikalar meseleyle, geçmişte ka
bul ettiğimiz maddelere ters düşmemek koşuluyla 
Parlamentoda görev almasını istemezseniz, kim yapar 
parlamenterliği? Tüccarlar, fabrikatörler, ihracat-it-
halat edenler, pazarlama vesaire.. Kim kalır başka? 
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Lütfen, önemli olan Büyük Millet Meclisinde gö
rev alacak arkadaşların 'bihakkın Meclisteki görev
lerini sağlamaktır; maddesi burası değildir. Maze
ret, hastalık ve ipin dışında soru sormadan, neredey
din demeden 45 gün, iki ay izin verirsen'iz olmaz. 
Tecrübesi ortada; işte Danışma Meclisi, işte bizim 
Meclisimizin Kuruluşuna Ait Kanun. Meslekî faali
yetlerde bulunanlar, MecTiısteki görevini aksatma
mak koşuluyla; yalnız Genel Kurulda değil, komis
yonlardaki görevini de aksatmamak koşuluyla.. Da
ha fazla sıkmaya gerek yoktur. 

Sayın Komisyon fevkalade "bilimsel bir madde tan
zim etmiştir, bütün hukukî sakıncalarını da koymuş
tur, vakıflara kadar inmiştir, Devletten yardım gö
ren derneklere kadar inmiştir. Bunun amacı da, ge
rekçesi de göreviyle, orada alacakları görev birbirini 
beslemesin, birbirine nüfuz suiistimaliyle destek ol
masın diyed'ir. 

Bu nedenle Komisyondan geldiği şekliyle madde
yi kabul etmenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Şahin, aleyhinde buyurunuz efendim. 

A. AVN1 ŞAİHÎN — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

önerge sahibi değerli arkadaşımız Sayın Şengün 
ve önerge lehinde konuşan değerli arkadaşımız Sayın 
Uyguner burada, sadece yasama görevi süresince va-
kî olacak durumu ele aldılar. Evet, buraya seçilecek 
milletvekilleri ciddî olarak görevlerini yerine getir
melidirler. Bu yüce, asil ve ulvî görevi hiçbir şekilde 
aksatmamalıdırlar. Buraya kadar kendilerine gönül
den kaltılıyorum. 

Yalnız ibirde bu görev süresinin sonrası vardır. 
Aynen Danışma Meclisi üyeliğinin bitmesinden son
raki durum gibi, bir de milletvekili olarak yapılacak 
hizmetin bitmesinden sonraki durum vardır. 

Sayın Şengün arkadaşım kamu görevlisidir ve 
kadrosu açıktır; buradaki görevi bittikten sonra ora
ya dönecektir. Acaba bizler nereye döneceğiz? Ser
best çalışma hayatından gelen arkadaşlarınız olarak 
(Aramızda epeyce vardır) "bizler, bunca yıldır kurmuş 
olduğumuz işlerimizi idame ettirmek zorundayız. 
Yoksa, iki yıllık Danışma Meclisi Üyeliği görevin
den sonra yeniden iş kurmak mecburiyeti hâsıl ola
caktır. Dikkat buyurulursa 2485 sayılı Kanun da bu
na cevaz vermektedir. 

Sayın Şengün arkadaşımız vakit bulamıyor, evet 
ben de bulamıyorum; ama hafta sonlarında ve Mec

lisin yaptığı bütün aralarda işlerimi, batmayacak ka
dar, ayakta kalacak kadar ve (buradan ayrıldıktan sonra 
yine bu işleri yürütecek kadar yaşatmak mecburiye
tinde olduğumu Yüksek Heyetinize ifade eetmek is
terim. 

Aynı konu milletvekilleri için de muhakkak ki ge
çerli olacakltır. «Kazanç getiren sürekli meslekî faa
liyette bulunamazlar» demek, milletvekilliğine aday 
olduğu anda sahip olduğu işleri, bu kişilerin külliyen 
'bırakması, satması veya devretmesi demektir. Bir 
ticaret erbabı, bir sanayici, hizmet sektöründe çalışan 
bir kimse, ziraat erbaıbı.. Sayın hocamız ziraatçileri 
müstesna kılıyorlar önergelerinde; ama bu iş sadece 
zliraatçilerle bitmiyor. Evet tarım mühimdir; ama ti
caret de, sanayi de mühimdir. Ona da bu vesileyle 
kaltılamadığımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Şengün arkadaşımızın önergesinin tarif et
tiği Büyük Millet Meclisinin yapısı, bir emekliler ve 
boştagezerler topluluğu olabilir. Eğer böyle bir top
luluk arzu ediyorsak, eğer Türkiye'nin ekonomisine 
büyük katkıları olan iş-gtiç sahibi ticaret erbabı, sana
yi erbabı ve ziraat erbabının, serbest meslek sahip
lerinin, dükkânı, tezgâhı, takımı, fabrikayı kapatıp 
buraya gelmesini arzu ediyorsak, bu mümkün değil 
değerli arkadaşlarım. Eğer bu zevatın buraya gelme
sini arzu etmiyorsak, o zaman Sayın Şengün'ün öner
gesini kaibul 'etmek gerekir. 

Konuyu bu yönden değerlendirmenizi istirham 
ediyorum. Ben de Sayın Alpdündar gibi, bu konunun 
yerinin bu madde olmadığı ve bundan sonra gelecek 
maddede devam santiarının konulması şekliyle hal
ledilebileceği kanaatindeyim. 

Maddenin Komisyondan geldiği şekliyle kabu
lünü yüksek tensiplerinize arz ederim efendim. (Al
kışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Güray, önergenin lehinde buyurunuz efen

dim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
'Bu önergeyle birleştirilen, bizim verdiğimiz öner

gede sadece serbest meslek erbabının görevlerini, 
milletvekili oldukları süreler içerisinde yapamamala
rını kapsamaktaydı. Böylece, benim gibi avukatlık 
yapma imkânı olanlar ile doktor arkadaşlarımızın ve 
Sayın Şahin arkadaşımızın mesleklerini icra etmeleri 
imkânsızlaşmaktaydı. 

iBunun uzun süreden beri kamuoyunda tartışıldı
ğına tanık oluyoruz. Bu nedenle biz,,bu konunun bir 
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kere de hiçbir siyasî ilişkisi olmayan Yüce Kurulu
nuzda tartışılmasını arzu ettik, o bakımdan Yüce 
Kurulun 'hakemliğine başvurduk. Çünkü, geçmiş za
manlarda halkımız devamlı olarak, milletvekillerinin 
kendi işleriyle uğraşmadıklarını ve komisyonculuk 
yaptıklarını, iş takip ettiklerini, özellikte avukatlık 
mesleğini yapanların bu sıfatlarından da yararlana
rak haksız kazançlar sağladıklarını ileri sürmektey
diler. Ancak, Sayın Şahin arkadaşımızın da belirttiği 
gibi, bu yasama dönemi içerisinde kendi özel işleri
ni yapmamalarının kazançları aleyhine bir durum ya
ratacağı da aşikârdır. Ancak biz, birleştirilen önerge
den bir noktada ayrılmaktayız; Sayın Alpdündar'ın 
belirttikleri gibi, biz sadeoe serbest meslek erbabını 
hedef alıyoruz; sendika mensupları bunun dışında 
kalmaktadır. 

iEğer bu önergemiz kabul edilirse, vatandaş mil
letvekillerinin sadece kendileri için çalışacağına ina
nacak ve güvenecektir. Ancak bunun yanında diğer 
bir hususu da hemen belirtmeden geçmemek gere
kir. Eğer bu önerge kabul edilirse, milletvekillerine 
de layık oldukları maddî güvence her halde sağlan
malıdır ve onların da başka bir kazanç peşinde ol
mamaları gerekir. 

Ancak, önergenin kabulü halinde yeterli güven
ce verilmemesi durumunda Sayın Şahin'in belirttiği 
gibi ve Anayasamızda da yer alan «Serseriler» mad
desine de gelinebilir. O bakımdan ben bu durumları 
huzurunuzda arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşünü ri

ca ediyorum. 
ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMÂL 

DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Biz milletvekilliğiyle bağdaşmayan meşgaleler 
hususunda aşağı yukarı 1961 Anayasasının parale
linde bir düzenleme getirdik. Amacımız, mümkün ol
duğu kadar geniş ölçüde milletin temsilini sağlamak
tı. Şimdi elimizdeki önerge milletvekili seçilme veya-
hutta bağdaşmayan durumlarla ilgili yeni birtakım 
kısıtlamalar getirmek istemektedir. Bu kısıtlamalar 
üzerinde durmak gerekirse, birçok kimsenin politika 
alanından kaçınmasını sağlayacak birtakım tedbir
lerle karşı karşıyayız. Bazı meslîk kuruluşlarına 
mensup olanlar, bazı meslekle iştigal edenler bu hü
kümler karşısında politikadan kaçınma yoluna gide
ceklerdir, 

Politikada mümkün olduğu kadar aktörlerin sa-
yısı fazla olursa, varılan mutabakat daha olumlu 
olur. Bu nedenle, bu kısıtlamaları getirmeyelim deriz 
biz. Milletvekillerini birer robot halinde, milletvekili 
statüsünde devamlı muhafaza etme düşüncesi mev
cut değildir bizde. Dünyanın hiçbir yerinde millet
vekili okulu yoktur. Milletvekilleri çeşitli meslekler
den, çeşitli gruplardan yavaş yavaş politikaya atıl
mak suretiyle çalışmak suretiyle ortaya çıkmaktadır
lar politikacılar ve parlamentolara girmektedirler. 

Bunların paralamentolardaıki gelirleri zaman za
man kendilerini idare edecek şekilde yeterli değildir. 
Şimdi bir kısım milletvekillerini kendi kazançların
dan yoksun olarak parlamentoya soktuğumuz takdir
de, mesela bir tüccar yazıhanesini kapatacaktır, tica
rethanesini kapatacaktır, bir avukat meslek mensubu 
olarak yazıhanesini kapatacaktır, bir doktor muaye
nehanesini kapatacaktır. Gönül gayet tabiî görevin 
daha iyi yerine getirilmesi için bu sınırlamaların ge
tirilmesini işitiyor. Yalnız, bu kişilerin bu yönden de 
topluma hizmet ettikleri unutulmamalıdır. 

Bizini maddeyi düzenlemede kıstasımız mümkün 
olduğu kadar görevini yaparken, milletvekili görevi
ni yaparken bu görevi dolayısıyla bu görevini suiisti
mal ederek kamuya zarar vermesin. Bu düşünceden 
hareket ettik. Yani, gerek kendi durumu itibariyle 
gerek hükümet yalhuıtta icra organı üzerinde yapaca
ğı etki itibariyle kamu kuruluşlarında zararlı birta
kım, devlete zarar verecek birtakım sonuçlar doğu
rucu etkide bulunmasın, bu düşünceden hareket ede
rek düzenlemeler getirmeye çalıştık. 

Aksi halde, dalha başka 'sonuçlar ortaya çıkabilir 
vıe politikanın aktörlerini gittikçe daraltırız, sayıları-
rını azaltırız, yeterli ve kaliteli politikacı yetişmesini 
bir bakıma önleriz. Bunun için biz şu hükümlere 
«Kazanç getiren sürekli meslekî faaliyetlerde bulu
namazlar» şeklindeki hükümlere kesin olarak Ko
misyonumuz katılmıyor; ama temsilcilik, arabulu
culuk, danışma hizmeti yapamazlar gibi, biz'im mad
demizde de buna benzer düzenlemeler var, bununla 
ilgilidir, yararlı olur düşüncesiyle bunlara Komisyo
numuz dikkate alınmak üzere katılıyor; ama «Ka
zanç getiren sürekli meslekî faaliyetlerde bulunamaz
lar.» kısmını Komisyon olarak doğru bulmuyoruz, 
maddeye girmesini doğru bulmuyoruz. 

Teşekkür ederim efendimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
RIFAT BAYAZrr — Komisyondan bir sorum 

olacak Sayın Başkan? 
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'BAŞKAN — Hay hay efendim, Sayın Bayazıt 
buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Efendim, milletvekillerin
den balkanlar oluyor, bakanlar meslekî faaliyetlerine 
bakanlıkları sırasında devam ediyor mu, etmiyor mu 
Sayın Komisyon bunu acaba incelediler mi? 

İkincisi, 1961 Anayasasından bugüne kadar, mad
denin altında milletvekillerinin başka işlerle uğıraşa-
mayacakları konusunda özel kanunla tanzim edilir 
şeklimde bir fıkra var. O günden bu güne kadar kaç 
defa kanun teklif edilmiştir, mecliste görüşülebilmiş 
midir, görüşülememiş midir, bunu milletevekilleri çı
karamazlar; bu şekilde bir işlem yapılmış mıdır, o 
ciheti incelemişler mi, bu konuda cevap rica ediyo
ruz? 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
iBuyurun Sayın Dal. 
ANAYASA (KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Bayazıt milletevekillerinin bakan ol
ması normaldir, bakan olmalarıyla ayrı bir statüye 
girdikleri malumdur, bu durumdan itibaren girdik
leri statü itibariyle kendi meslekî faaliyetlerini direkt 
olarak yerine getirmeleri mümkün değildir. Gayet 
tabiî bunu açıklamak gerekir, çünkü bakanlar bir 
yerde, doğrudan doğruya devletin artık kamu hizme
ti gören personeli statüsüne benzer bir statüye gir
mektedirler. Onun için bakanların direkt olarak mes
lekî faaliyette bulunmaları söz konusu değildir. 

Diğer hususla ilgili olarak ben kesin bir bilgi ve
remeyeceğim beni bağışlasınlar, özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Şenigün soru. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Dal, «Gönül .görevin dana iyi yapılmasını 

istiyor.» dediler eğer yanlış işitmediysem. Görevin da
ha iyi yapılması için o görev üzerinde konsantre ol
mak gerekir. O 'görevin dışında bir takım tali işler
le asgarî ölçüde meşgul olmak gerekir. 

ISayın Dal, milletvekilliği size göre part-tıme bir 
iış midir, yoksa full-time midir? Eğer milletvekilliği 
full-tıme ise, başka işlerle meşgul olmamanız gere
kir. Eğer milletvekilliğinin hakkını vermek istiyorsa
nız Sayın Dal, tali işlerle milletvekilinin meşgul ol
maması gerekir. 

Sayın dal, dediniz ki, pek çok kimse politikadan 
kaçınma yoluna gidecekler. Efendim, eğer önerge
mizi dikkatle incelemek imkânı bulursanız görecek-
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siniz M, biz meslekî kuruluşlardan milletvekillerini 
ayırmıyoruz. Meslekî kuruluşlarda milletvekilleri üye 
olarak devamlı faaliyet gösterebilirler isterlerse, an
cak meslekî kuruluşlarda yönetici, denetici olarak gö
rev yapamazlar, bu şekilde faaliyette bulunamazlar. 

O nedenle, pek çok kimse politikadan kaçınma 
yoluna gidecektir sayınıza katılmak mümkün değil; 
çünkü o arkadaşlar ifade ettiğim gibi, meslekî kuru
luşlarda üyeliklerine devam edeceklerdir. 

Nihayet Sayın Dal, size sormak isterim dediniz 
ki, milletvekilliği yasama görevi bu önergeyle robot
luk haline getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarını, ben bu söze katılamıyorum. 
Milletvekilliği robotluk olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Şengün soru lütfen efendlim. 
ÎSMAİL ŞENGÜN — Tamam efendim. 
Politikanın aktörlerini daraltırız dediniz, bir öl

çüde haklısınız, politikanın aktörlerini daraltabilirsi
niz; fakat politikanın kalitesini yükseltirsiniz öyle de
ğil mi Sayın Dal? 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkürler. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA (KOMtSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Politikanın aktörlerini daralttığımız gibi, değerli 

kimselerin politikaya yönelmelerini de önleriz bence, 
Sayın Şengün'le aynı kanıda değilim. Çünkü mesle
ğimde temayüz etmiş birçok kimseler, bir dönem mil-
letevekilliği yapmak için politikaya girmezler. Avu
kat ise, yazıhanesini kapatmak zorundadır, doktor 
ise, muayenehanesini kapatmak zorundadır; tekrar 
aynı işe 'başladığı zaman, artık müşterisini kaybeder, 
yazjhanesiriin, muayenehanesinin kapısını kimse çal
maz. 

Bu bakımdan, eğer bu kısıtlamaları getirirsek, ser
best meslek sahiplerinden kolay kolay politikaya yö
nelecek kimseyi bulmak mümkün olmayacaktır. 

Part-time, full-time meselesine gelince; parlamen
toda .görev almak, temsilci olarak çalışmak, diğer ka
mu hizmetlerinde çalışan part-time, full-time görev 
yapanlarla kryaslanmamalıdır. Bu, nevi şahsına mün
hasır bir görevdir. İcabında saatlerce burada gece ya
rılarına kadar, sabahlara kadar milletvekilleri, par
lamento üyeleri, bir tasarıyı görüşmek ve zihnî faa
liyetlerini bir yere teksif etmek içıin çalışırlar, devam 
ettirirler; ama bir memuru aynı şekilde çalıştıramaz
sınız; full-time çalışan bir memuru da aynı şekilde 
çalıştıramazsınız siz. 
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Bu parlamento hizmetimde görev almak, yani biz
zat parlamenter olarak görev almak, diğer görevlere 
benzemez. Bir katagoriye sokamazsınız, bunu nevi 
şahısına münhasır bir faaliyettir. Bir meslek de diye
miyoruz, bir politika mesleği de diyemiyoruz; ama 
politikacıların meşgul olduğu, icabına göre part-time 
çalışanlardan daha devamlı çalışan, icabına göre ta
tilde dahi parlamentoda göreceği hizmet için, tatilde 
görev yapan, çalışan bir hizmettir. 

Ayrıca, «Bir robot haline getirir» sekilimde sert 
bir ifade kullanmak istemezdim, bilmiyorum, tedbir
siz olarak o söz ağzımdan çıkmıştır. Yalnız, buna 
katılıp katılmamakta biz sizi mecbur tutmuyoruz, 
serbestsiniz; ancak politikayı sadece belli kroşelerin 
mesleği haline getirmek ve onları belli kurallar içeri
sinde tutmak suretiyle biritalkım serbestçe davranış
lardan alıkoymak, herhalde onları robot haline getir
mek gilb'i bir yöne itmektir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, cevaplanmıştır. 
M. VELÎD KORAN — Efendim iki soru sor

mak istiyorum. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
M. VELtlD KORAN — 1. Bir bakan dışarıdan 

tayin edildiği zaman o kendi serbest işi ile uğraşabi
lecek mid'ir? 

2. ıBuırada «Üyelikle bağdaşmayan işler» başlığı 
altında tedvin edilen hususlar yapıldığı zaman müey
yidesi ne olacaktır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
.Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir bakan, ister meclis üyesi olsun, ister dışardan 
bakan olarak atansın (Halen 1961 Anayasasında da 
dışardan bakan atama imkânı vardır) aynı staitüye 
girer. Yani, bir neVi memur statüsüne gi-riir. Direkt 
olarak kendi işleriyle meşgul olması söz konusu de
ğildir. Gayet tabiî bu bakan tüccar olabilir, avukat 
olabilir; ama çiftçi olabilir, dolaylı olarak çiftçiliği
nin sürülmesi ekilmesi durdurulacak değildir, adam
ları varsa devam eder yahut ticarethanesini kapata
cak değildir, temsilcileri vasıtasıyla ticarethanesini 
devam ettirir; ama avukatlığını yapamaz, doktor ise, • 
doktorluğunu yapamaz. Doğrudan doğruya bakanın 
girmiş olduğu .statü, memur statüsüdür. 

Diğer taraftan, bir sorunuz daha varidi zannedü-
yorum. Bağdaşmayan işlerle meşgul olursa ne olur. 
Daha sonraki maddelerde geliyor bunun cevapıları, ' 

Bağdaşmayan işler için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliği sona erer. Onun düşmesi ile ilgiKi muame
leyi yapar ilgili merciler. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru sormak istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — .Buyurun Sayın öztark. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; konuş

ma ile arz etmek 'istiyordum, soru halinde tevcih 
edeceğim. 

1961 Anayasasının 78 inci maddesi, üyelerle bağ-
daşimayacak işlerin kanununu çıkarmasını emretmiş
tir. Üç dört kez parlamentoya gelmiş, meclisler ara
sında Millet Meclisince kabul edilmiş, Senatodan 
dönmüş, nihayet karma komisyonda çıkarılamama 
durumuna gelmuiştiir. 

Bulgun bir tercih ile karşı karşıyayız; söylenen 
sözlerin hepsi doğrudur, politika meslek değildir, ge
lenlerin dönüşü de vardır, düşünmeye mecburuz; an
cak parlamento üyeliği ile mesleği icrada nüfuz yö
nünden parlamentomuzu yıpratan unsurlardan bel
li başlılarındandır. B'ir tanesli ödenektir, biri meslek
lerde uğraşırken nüfuzlarını o yolda kullanmaları, 
parlamento üzerinde büyük yıpratıcı unsur olmuştur. 

Buıgün bir tercih ile karşı karşıyayız. Bu tercihi 
yapmak zorundayız, geçmişteki 20 yıllık tecrübenin 
ışığında böyle bir kanunu çıkaramayan, çok iyi niyet
le uğraşan parlamentoları da dikkate alarak, buna 
bir çözüm getirmeye ve tercihimizi parlamentoda 
uğraştığı sürece devamlı kazanç getirecek unsurlarla 
uğraşmamayı emretmektedir. 

Bu husustaki kesin tercihleri Komisyonun ne ola
caktır? Lütfederlerse minnettar kalırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
MUHİSÎN ZEKÂl BAYER — Sayın Komisyona 

benim de aynı konuda bir sualim ve önergem vardı, 
isterseniz bir dakika konuşayım... 

'BAŞKAN — Esas itibariyle size soracaktım onu; 
buyurun Sayın Bayer diğerleriyle beraber oylamak 
istiyorum. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, Sayın 
özıtürk'ün bütün söylediklerine iştirak ediyorum. 
Ben, 1960 ihtilalinden sonra, Ankara'da 1961 yılın
da kurulan Yüksek Soruşturmada eksper olarak, eh
livukuf olarak, danışman olarak çalıştım. 37 tane es
ki Demokrat Partili milletvekilinin dosyasını tetkik 

' ettim. Bunların içinde yalnız ziraatla çalışanların ka-
' zançları, hakikî kazançtı, diğerleri suiistimal yolu ile 
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tespit edilmiş olanak imzamı attım ve önergemi de 
'bu maksatla ziraatın dışında meslekî faaliyetlerinde 
çalışanlar, ısu'ifistimal yolu ile apartmanlar diktikleri
ni Ibizzat tespit ettim, 'birinci konu bu. 

İkindi konu, milletvekilliğinden ayrılanlar iş bula
maz deniliyor. 'Bilakis milletvekilliğinden ayrılıp da 
iş (bulamayan yok; ama Devlet memuru olup da mil
letvekili olduktan sonra 'iş bulamayan çok 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBuıyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA (KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayım öztürk'ün dokunduğu konu gayet tabiî 

önemli (bir konudur. Komisyonda biz ibu konunun 
üzerinde durduk, hepimiz bundan yakınıyoruz. Tür
kiye'de nüfuz ticaretinin, görev suiistimalinin sadece 
Türkiye (Büyük 'Millet Meclisi üyeleri tarafından ya
pıldığını iddia etaıemelidir. Bu parlamentonun dışın
daki kimseler tarafından da nüfuz ticareti yapılmak
tadır ve diğer memurlar yahut da kamu görevleriy
le ilgili kimseler hakkında da bu iddialar ileri sürül-
m'aktödlir, tatta serbest meslek sahipleri için de söz 
konusudur bu. 

Bununla ilgili mevzuatta bükümler vardır; ama 
belki uygulanmıyor, şimdiye kadar uygulanmaması
nın nedenini araştırmak gerekir. Uygulanacak yol
ları aramalıyız. Bilmiyorum, milletvekillerinin nü
fuz ticaretinli önleyici bir hükmü buraya koymak bu 
meseleyi çözüme bağlar mı?. Yani «Milletvekilleri 
nüfuz ticaretiyle meşgul olamaz» diye buraya bir hü
küm getirmek meseleyi çözüyor mu?.. Halihazırda
ki mevzuatta bunu önleyen hükümler vardır. Zaten 
milletvekillerii olsun veya herhangi bir kimıse olsun, 
nüfuz ticaretiyle meşgul olamaz, cezai sorumluluk
ları vardır. Bu bakımdan, böyle bir hükmü, Anaya
sanın içine girecek bir büküm olarak kabul etmiyo
ruz biz. 

Devamlı olarak milletvekillerinin devlet dairele
rinde iş takip etmesinden şikâyet edildi. ıBunu önle
yici hüküm konabilir mi?., tş sahiplerinin işinin ye
rinde, zamanında hangi makam tarafından görüle-
ceklse oralarda halledin mi, iş sahipleri milletvekil
lerine gelmesin diye cevap vermek, acaba bir oevap 
olur mu diye düşünüyorıuz. Yoksa 'buraya koysanız 
yine iş sahipleri gelecektir. IBuraya parlamentoya gel
mezler de evlerine gelirler milletvekillerinin. Yani, 
Türkiye'deki bu alışkanlığı Anaya*anım bir hükmüy
le önlemeniz mümkün değildir, yara derindedir. Me

seleyi kökünde balletmek, olduğu yerde balletmek, 
vatandaşın işini yerinde çözdüğünüz takdirde, va
tandaş mülletveikillerine gelip, benim şu işimi gör, bu 
işimi ıgör diye onun peşime düşmeyecektir. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer... 
KÂZIM ÖZTÜRİK — Sayın Başkanım, çok kı

sa.. 
'BAŞKAN — Lütfediniz efendim, 'sırayla. Mü-

kerreren soru sormak mümkün değil, takdir edersi
niz. 

Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Efendim, meselenin özü 
şudur: Bir parlamenter parlamentonun imkânlarını 
suiistimal ederek, bir mesleği eline geçirerek birta
kım suiistimaller yapmasını önlemektir asıl dava. Bu, 
geçmişte de çok söylenmiştir, bugün aynı (işler, aynı 
şikâyetler vardır. Böyle (bir tedbire Komisyonumuz 
lüzum görüyor mu, görmüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Hazer'in işaret ettiği noktaya canı gönülden 

katılıyoruz. Yalnız 'bu, milletvekilliğiyle yahutta Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşmayan 
bir meslek değildir, yani nüfus ticareti yapmak bir 
meslek değildir; bir görevi suiistimaldir. (Bu bakım
dan, buraya koyduk; yerine girmiş olan bir hüküm 
olmaz. Ayrıca, ceza kanunlarımızda bununla ilgili 
büklümler vardır. Şü, bu memurlar hakkında bu iş
ler uygulanabiliyor, bu takip yapılabiliyor; ama sıra, 
mesele milletvekiline gelip de orada duruyorsa; bu, 
ne Anayasada olmamasının kabahatidir, ne de şu
nun bunun kabahatidir. Mesele, ^akip edilmemesin
den dolayıdır. 

Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRİK — Sayın Başkanım, beş ke
limeyi aşmayacak bir sorum var müsaade (ederseniz.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAZIM ÖZTÜRİK — Efendim, değerli Komis

yonumuzun tanzim ettiği metinde son bent olarak 
«Türkiye Büyük (Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşma
yan diğer görev ve işler kanunla gösterilir» denilmek
tedir. 20 seneyi aşkın bir zamanda böyle bir kanunu 
çıkaramadığımıza göre, bu kanunun çıkacağına ina
nıyorlar mı? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın IBaşkan, değerli üyeler; 

1961 - 1980 arası uygulanan dönemde parlamen
tonun rahatlıkla kanun çıkaramadığını "biliyoruz. Biz, 
getirdiğimiz düzenlemede, parlamentonun kanun çı
karmada 'büyük engellerle karşılaşmaması için gerek
li bütün titizliği göstermeye çalıştık. Bundan sonra, 
gelecek biif dönem 'için birtakım politik çekişımefer 
dolayısıyla çıkarılacak veya çıkarılamayacak bir ka
nun için şimdiden ben bir vaatte bulunamıyorum. Te
menni ederim ki, gelen iktidar ihemen bu konuyu ele 
alsın, çıkarsın. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ©derim. 

TURGUT YEĞENAÖA — Sayın Başkanım, be
nlim de ısorum var efendim. 

ıBAŞİKAN — IBuyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Ben bir soru olarak ayrıca tevcih edeceğim; fa

kat bu konunun üzerinde bu kadar durulması bence 
fazla. Milletvekilliği müessesesi şimdiye kadar iyi ve
ya kötü muhafaza edilmiştir, yani müesseseye büyük 
bir kara leke getiirmem'iş'tir. Nüfuz ticareti yapmış 
olanlar olmuş olabilir; fakat bizzat kendi mesleğini ic-
ca etmezse bir inıaan, eğer kendi mesleği 'için nüfu
zunu kötüye kullanacak düşünülüyorsa, nüfuzu kötü
ye kullanmak için dolaylı şeyler de tertip edebilir. 
Nitekim, bunlar vaktiyle duyulmuş hadiseler. Bun
ların hepsi ışâyi olur o Meclisin içinde. Meclis (bun
ları tanır. Onun için, bu tür davranan milletvekilleri 
hiçbir zaman ertesi seçimlerde pek Meclise geldikleri
ni ben müşahede etmedim. Onun için konunun üze
rimde fazla durmayalım. Yeter ki, icrayı murakabe 
etmeden imtina edecek görevler almadığına göre, 
mesleğini iroada fazla durmakta fayda görmüyorum 
efendim. 

Sorum şu: Siz, bu getirdiğin'iz maddede, bir mil
letvekilinden beklenen, bir milletvekilinin sakınması 
gereken hususların tamamını aldığınıza kanî misiniz.? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Dal, kısaca lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Getirdiğimiz 94 üncü maddedeki düzenleme 'ihti

yacı karşılayacak şekildedir zannediyoruz. Zaten 
1961 Anayasasının esaslarından büyük ölçüde bura
da ayrılmadık. Büyük problem çıkaran meseleler de
ğil. Yani, önce büyük problem olan konulardan bi

ri olmadığı için 1961 Anayasasına mümkün olduğu 
kadar bağlı kalmaya çalıştık buralarda. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — iSayın Dal, bir hususu tespit etmek 

istiyorum. Önergenin bir kısmına, bir ibareye katıl
dığınızı ifade ettiniz, aynı zamanda Sayın Göksel'in 
de aynı şekilde... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA IKEMAL 
DAL — Evet, onlar da zannediyorum bunu... 

BAŞKAN — Şu halde, ben bunu dikkate almak 
üzere oylayayım, siz gerekli kısmı dikkate alınız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet; «Temsilcilik, arabuluculuk ve danış
ma hizmeti», bunları dikkate alıyoruz. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, so
rum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, daha ön

ce sayın konuşmacılardan bazı arkadaşlar, üyelikle 
bağdaşmayan işler konusunda bizimle geleceğin mil
letvekilini veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli
ğini aynı kefeye koydular. Acaba Komisyon da aynı 
şekilde düşünerek mi düzenleyecektir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Cevap lütfen.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, biz bu düzenlemeyi getirir
ken, bugünkü Danışma Meclisi üyelerinin geçici dö
nem dolayısıyla içinde bulundukları durumu nazarı 
itibara almadık. Bu, bir geçici dönem düzenlemesidir. 
Ben de dahil üyelerimizin birçoğu memurdur, halen 
memurluk statüsü de devam etmek'tedir ve burada 
üyelik durumumuz da devam etmektedir. Bunu düşü
nerek getirmiş olsaydık, başka bir düzenleme getirir
dik, başka bir çözüm getirirdik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sorum 

var ©fendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, eğer öner

geyi tetkik etmek üzere Komisyon alıyorsa suali sor-
muyorum.4 

BAŞKAN — Efendim, önergenin bir kısmım tet
kik etmek ve değerlendirmek üzere Komisyon geri 
alıyor. 

RECAİ BATURALP — Alıyorlarsa sormuyorum. 
Almıyorlarsa... 

BAŞKAN — Alıyorlar efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aldıklarını ifade ettiler. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Göksel, sizin önergeniz de Komisyonun 

tetkik etmek istediği istikamettedir. Müsaade eder
seniz aynı şekilde Komisyonun tetkikine imkân vere
lim. 

İHSAN GÖKSEL — Kabul ediyorum Sayın Baş
kan. O zaman, konuşmaktan da vazgeçmiş oluyo
rum, 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Sayın Dal, onu, Sayın Gökselin önergesini de 

beraberce oyluyorum. Tetkik etmek imkânınız böy
lece doğmuş olacaktır. 

Sayın Göksel'in ve Sayın Şengün'ün önergesinin 
bir kısmına Komisyon katılıyor. Bu itibarla, dikka
te...; 

A. ASIM İĞNECİLER — Ne kadar kısmına ka
tılıyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, «Temsilcilik, ara bulma 
Ve danışma hizmeti yapamazlar» ibaresine olduğunu 
ifade ettiler. Bu ifade içinde, gene aynı şekilde... 

A. ASIM İĞNECİLER — Biz hepsinin oylan
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben önergeleri oyluyo
rum; onlar dikkate aldıklarını alacaklar, takdir eder
siniz. Dikkate alınmasını oyluyorum. Katî oylama 
yapamadığını biliyorsunuz. Komisyon tamamına ka-
tılmamışsa ancak dikkate alınmasını oylayabilinim. 
Katî oylama yapamam. 

Bu itibarla, Sayın Şengün... 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Komis

yon bilmeli ki, oylama tamamına şamildir. 
BAŞKAN — «Efendim, önergeleri oyluyorum» 

ifadesinin içinde tabi, zatı âlinizin ifade ettiği husus 
vardır. Ben önergeleri tekrar ifade ediyorum. Öner
gelerdeki bütün muhtevayı oylamaktayım. Komis
yon bunun içinden ne dikkate alır; onu bilemem. 
Tekrar tetkik yapacaktır. 

Sayın Şengün ve arkadaşlarının, Sayın Muratoğ-
lu'nun ve Sayın Güray'ın ve Sayın Bayer'in ve aynı 
zamanda Sayın Göksel'in önergelerini bir arada böy
lece oyluyorum. Komisyon, dikkate alınmak üzere 
oylanmasını ister. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. Aynı maddeyle alalkalı bir tek önerge 
kaldı. Okutuyorum. 

Buyurun efendim. 
<Kâzım özüürk'ün önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Sayın öztüric, açıklama yapacak 
mısınız?.. 

Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu tamamen teknik 'bir hususu içermektedir. Şöy

le ki, bakanlar kurulu, ihtisasına binaen parlamento 
üyesine bir görev vermek istediği zaman, önce bir 
'balkanlar kurulu kararnamesi tanzim olunmakta, bu 
kararname parlamentoca onaylandıktan sonra, üye 
görevi kabul edebilmektedir. Çok kez, işin aceleliği, 
önceliği vardır ve ivediliği vardır. Böyle bir karar 
alınıp parlamentoya sunulması, hele parlamentonun 
tatilde veya ara vermede olması halinde, son derece 
imkânsız hale gelmekte; görev yapılıp bittikten ay
lar sonra, bazen baftalar sonra İkarar parlamentoya 
•intikal etmektedir. Kritik dönemlerde bu, çetin eleş
tiri konusu yapılmaktadır. 

Binaenaleyh, üyeliğin iptaline varan böyle bir gö
revin 'kabulü, parlamentoca kabul edilmediği ahval
de, üyeyi son derece yakınen ilgilendireceği için, gö
revin kabulü değil, görevin geçerliliği biçiminde geç
miş uygulamalardan mülhem olarak küçük bir de
ğişiklik yapılmasını arz ve teklif ediyorum. Olumlu 
oyunuzu kullanmanızı arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztür'k'ün önergesi üzerinde 

söz almak isteyen arkadaşıımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Saym Başkan, Komisyon katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın öztürk'ün önerge

sine katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Madde önergelerle birlikte Komisyona verilmiş
tir. 

D. Yasama dokunulmazlığı. 
MADDE 95. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, Meclis çalışmalarındalki oy ve sözlerinden, 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan so
rumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri 
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça 
tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yar-
gılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu 
hükmün dışındadır; ancak, bu halde, yetkili makam, 
durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, 
seçimlinden önce veya sonra verilmiş bir ceza hük
münün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona er
imesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işle
mez; 

Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruştur
ma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlı
ğını kaldırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti 
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı' ile ilgili görüş
me yapılamaz ve karar alınamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili üç önerge var. 
Okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 95 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiş'tirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 
M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

Madde 95. — Milletvekilleri, Meclis çalışmaların
daki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri dü
şüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak 
ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra 'bir suç işlediği ileri 
sürülen bir milletvekili, Meclisçe dokunulmazlığı kal
dırılmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutukla
namaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suç-
üçtü hali hu hükmün dışındadır. Ancak, hu halde 
yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirir. 

Milletvekili hakkında, seçilişinden önce veya son
ra verilmiş toir ceza hükmünün yerine getirilmesi, 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır. Mil
letvekilliği süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruştur
ma ve kovuşturma, Meclisin, dokunulmazlığını yeni
den kaldırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti 
gruplarınca yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Selçuk KANTARCIOĞLU 
Salih İNAL Hilmi SABUNCU 

Halil ERTEM M. Nedim BÎLGİÇ 
Mehmet PAMAK 

Danışma Mıecldsi Sayım Başkanlığına 
IMilleitin temisıiıldisa olan MülJeStıvökilîlıerinıin bdr ta

kım dokunulmazlıkları çok doğaMır. Bir rnıilletvekii-
li maddî ve manevî baskı altında olursa görevini 

serbestçe yapamayacağı gilbi, çeşitli kişi ve kuttıuluş-
ların eükisi altında kalan bir miilıetvelkıilii düşünceleri 
ve memleket yararı daışıma da çılkalhilıir. 

'Bir miUetekiJlinin dtoıkunulmıazlığınım gereğinden 
fazla kısılması ne kadar zararlı ise, sınırsız bir kısıt
lama da o kadar zararlıdır.' 

(Dokunulmazlığın daha dengeli «bir duruma sokul
ması maksadıyla, konuyla ilgili 95 inci madde, ili
şikte sunulduğu biçimde değişdrilmliştir. Sayım Da
nışma Meclisimin ıtakdir ve .tenisıiplerine arz olunur. 

tfhten GÖKSiElL 
İD, 'Milletvekili dokunulmazlığı : 
'Madde 95. — Mlill'âüviek'iJeri, çal'işmaılarımdla 

kullandıkları oylardan veya açıkladıkları görüşler
den; çalışmaların gereği olarak veya yetkili makam
larca a'k'sine 'bir karar alınmamışsa, bunların görev 
yerli dışımda açığa vurulma ve tekrarlanmasından so
rumlu tutulamazlar, 

Mıililfetvekilleri; Türkiye 'Büyük Mıiilet Meclisi üye 
tam ısaynsnnıın salt çoğunluğuyla 'karar verilmiş olma
dıkça, sanık olarak sorguya çekilemez, tutuklanamaz 
ve yargi'lanamazlar. Türkiye Büyülk Mill'dt Meclisli 
ifcafiildeyken bir millletvekıilıinin sorguya çdkilmesini, 
'fculfcuManıması ve yaırjgıüanımasına gerdcltirecek bir 
duırulm olursa, suçun ağırlığı dikkate alınarak, mil-
Idüvelkıili hakkında yetkili makam tarafından gerekli 
k,arar alınır. Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü 
hali bu ıhülk'mün dışındadır. Bu gibi durumlarda, yefc-
Ikili malkamlar olayı ilgili makama bildirirler. 

İBir miilletovekili hakkında soruşturana ve yargıla
ma yapılmasının Meclis kararıyla seçim devresi so
nuna ^ertelenmesi halinde, dokunulmazlık, ilgili mil
letvekili seçimletrlide tekrar seçilmiş olsa dahi orta
dan kalkar. Bu gilbi durumlarda seçim devresi so
nunla kadar yeniden erteleme kararı .verilemez. 

İBir mıileltvekii haikkında, seçilhıedlen önce veya 
sonna verilmiş bir ceza hükmünün yerime getirmesıi; 
ısieçlilmeye engel bir caza hükmü değilse, mülatıvekil-
liği sılfalrımın sona ernaesıin'e bırakılır ve miillefcvelilliği 
süresinde zıaman aşımı âşlemiez. 

Tüırikiye Büyülk Mıiiet Meclisindeki siyasî parti 
gruplarınca, dokunulmazlıkla ilgili görüşme yapıla
maz ve karar alınaımaz. 

Sayın iBaişkamliığa 
Görüşıülimiîlkte olan Anayasa Tasarısının «Yasa

ma dokunutoazlıği!» .başlığını ıtaşryan 9l5 indi mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen-
lenmıesıini ve dördüncü fılkranın Tasarı metninden çı
karılmasını, saygılarımla arz ve tekif ederim. 

Baihltiyar UZUıNOĞLU 
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«Yasama (dokunulmazlığı 
Maddla 95. Fılkra. 3 — Tıüı'ktiıyte Büyük Millet 

MıecM üye&i hakkında, seçiminden önce veya (sonra 
verilmiş b:T ceza hükmünün yerine getirilmesi, üye
lik sıfatının sıornsa ermesine bırakılır; üyelik süresin
ce zamanaşımı işlemez. Bu kişinin tekrar ısfeçilebil-
ımesi için, söz konusu ceza hükmünün yerine geti
rilmiş olması; yasama dönemi içinde işlediği yeni suç 
veya suçlardan dolayı da .hakkında yapılan sıoruıştur-
ma Maya kovuşturmadan aklanmış, olması lazumtdır.» 

İHAŞKlAiN — Syın Karahasianoğlu,, önergeniz üze
rinde bir açıklama yapacak milsiniz?.. Buyurun efen
dim. 

İM. RAHMİ KARAOASANOĞLU — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İBİz maddenin esasına karşı değiliz. Mlaflulmuâlinıiz 
madde başlığı «Yasamla doıkunutaıazlığı» şekjind'edic. 
Bu metinde ikinci fılkra ile üçüncü fıkranın sonunda 
geçen iki deyim birbiriyle uyuışımaz dıırum'da. Şöy-
Jıelki : «Meclislin karara olmadıkça» diyor, ikinci fılk-
nanın birinci ıslatanın sıonunlda. Burada «Meclisçe 
'doikunulimazlkğı kaldırılmiadklkça» dıiyie önergemlize al
dık., 

Bir de «.... Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
dirmek zorundadır» deyimim' «.... Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirir» şeklinde tanzim 
ettik. Artık Yüce Heyetin kararına bağlıdır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-
oğlu. 

Sayın Karahasanoğlu'nun önergesi üzerinde söz 
almak isteyen üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Komisyon bu önergeye katü-
mıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon Sayın Karahasanoğlu'nun önergesine 

katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oyluyorum. Kabul edenler.... 

Kabul etmeyenler.... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Göksel'in önergesine geçiyorum. 
Sayın Göksel, açıklama yapacaksanız buyurunuz 

efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde ve yürütme organı olan Bakanlar Kurulun

da görev alabilecek olan bir milletvekilinin gerek ya
sama ve gerekse yürütme görevini yaparken dış etken
lerden korunması gerekir. Aslında milletin temsilcisi 
olarak milletvekili, saygıdeğer bir kişidir. Kendisine 
mutlaka saygı gösterilmelidir; fakat özellikle çok par
tili demokratik yaşama geçtikten sonra gerek bakan 
ve gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak 
bazı milletvekillerinin bu bulundukları saygın mevkie 
yaraşmayan davranışlar içine girdikleri çok görülmüş
tür. Polis döven, trafik düzenini dinlemeyenden tutun 
da, Meclis içi çalışmalarını Meclis dışı güçlerin istek
lerine uydurmaya çalışan ve birtakım yüz kızartıcı 
hareket ve tutumlara girişmekten çekinmeyen millet
vekillerine rastlanmıştır. Bunları hepimiz çok iyi bil
diğimiz için ben bu noktaya derinliğine dokunmaya
cağım. 

Evvela bu maddenin kenar başlığının «Yasama 
dokunulmazlığı» mı, yoksa «Milletvekili dokunulmaz
lığı» mı olması gerektiğinde tereddüdüm var. Gerçi 
95 inci maddenin birinci fıkraları Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin Meclis çalışmalarıyla ilgili do
kunulmazlıklarına ilişkin ise de, 2, 3 ve 4 üncü fık
raları milletvekillerinin daha çok Meclis dışı hallerine 
ilişkindir. 

Bir milletvekilinin görev yapabileceği yer, yasama 
orgam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu gi
bi, yürütme organı olan Bakanlar Kurulu da olabilir. 
Bir milletvekilinin yasama organında çalışırken doku
nulmazlığı vardır da, yürütme organında görevli iken 
dokunulmazlığı yok değildirki. Ayrıca, milletvekilinin 
bu iki çalışma yerinin dışında kişi olarak da birtakım 
dokunulmazlıkları vardır ve olmalıdır. Bu yüzdendir 
ki, bu dokunulmazlığa «Yasama dokunulmazlığı» de
ğil «Milletvekilliği dokunulmazlığı» denmesi daha uy
gun görülmektedir. 

Tasarının 95 inci maddesinin birinci fıkrasında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Meclis ça
lışmalarındaki oy ve sözlerini, Mecliste ileri sürdük
leri düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa 
vurmaktan sorumlu tutulamayacakları hükme başlan
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu dokunulmazlık sınırsız olamaz. Sınırsız olma

malıdır. Millet Meclisinin ve komisyonların kapalı ve 
gizli oturumlarında yapılan konuşmalar ve kullanılan 
oylarla dışarıya sızmasında sakınca görülen ve gizli 
tutulması gereken kararların milletvekillerince açığa 
vurulması çok sakıncalıdır aynı zamanda devlet adamı 
ciddiyetiyle de bağdaşamaz. 
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Çok partili dönemde milletvekili dokunulmazlığı
nın yoğun biçimde kötüye kullanılmasının birtakım 
•hoşa gitmeyen politik ihtilatlar ve sakıncalar çıkardığı 
bilinmektedir. Bu davranış ve sakıncaların önüne geç
mek için, 95 inci madde değişiklik önerisinde, çalış
maların gereği olarak veya yetkili makamlarca aksine 
bir karar alınmamışsa milletvekillerinin oy kullanma 
biçimini ve açıklanan görüşleri dışarıda açığa vurmak 
ve tekrarlamaktan sorumlu tutulamayacakları öngörül
müştür. Milletvekillerinin toplumla en çok temas ettiği 
dönemler Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönem
lerdir. Bu süre içinde milletvekillerinin birtakım olay
larla karşılaşmaları mümkündür ve olaylar karşısında 
hukukî durumlarının tespit edilmesine de gerek vardır. 
Değişiklik önerisinde bu husus da düzenlenmiştir. 

önemli konulardan biri de, dokunulmazlığın uy
gulanış biçimidir. Hakkındaki soruşturma veya yargı
lamanın seçim devresi sonuna ertelenmiş bir millet
vekilinin belirli bir konudaki dokunulmazlığının seçim 
devresi sona erince ortadan kalkması ve tekrar se
çilmiş olsa dahi aynı konuyla ilgili olarak erteleme ka
rarı alınamayacağı öngörülmektedir. Aksi takdirde 
hem yeniden seçilmek için birçok oyunların oynanma
sına sebep yaratılmış ve hem de adaletin tecellisi askı
ya alınmış olur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir milletvekilinin dokunulmazlığının yukarıda arz 

ettiğim biçimde çerçevelenmesinin hem bu konuda 
birtakım boşlukları dolduracağı, hem birçok sakınca
ların doğmasına engel olacağı ve hem de milletvekil
lerinin vakarının korunmasına yardım edeceği kanı
sındayım. Takdir ve tensip Yüce Danışma Meclisinin
dir. 

Saygılar arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Sayın Göksel'in önergesinin üzerinde konuşmak is

teyen sayın üye?.. Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
Lehinde, aleyhinde?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlar; 
Tabir gerçekte «Yasama dokunulmazlığı» değil 

«Yasama muafiyeti»'dir. Yasama muafiyeti iki kısma 
ayrılır. Bir kısmı mesuliyetsizliktir, bir kısmı doku
nulmazlıktır. Bununla beraber yanlış olarak dokunul
mazlık muafiyetin yalnız bir unsuru, başlık olarak 
bundan evvelki 1961 Anayasasında da, bu Tasamda 

da pek değerli ilim adamları şahsiyetlerine, dirayetle
rine sonsuz inandığım arkadaşların da bu hatayı işle
mesi doğrusu yerinde olmamıştır. 

Gelelim asıl noktaya; şimdi sayın general bu do
kunulmazlığın milletvekillerine ait olmasını buyurdu
lar. Hukukta Milattan Önce, Milattan Sonra hukuk 
esasları, Roma hukukunda ve ondan sonra Almanya' 
lılar tarafından Germen hukukçuları tarafından işle
nen Pandekt hukukunda kuyumcu gibi incelenmiş, 
işlenmiş ve son çağların en ileri olgunluk ve gelişme 
seviyesine getirilmiştir, yani bunlar bir kelime değişik
liği değildir. Kelime değişikliği, tabiri meselesi de
ğildir, bu bir müessesedir, bir kurumdur, yani bu gö
reve bağlıdır. Yasama görevinin bir neticesidir, ona 
bağlı olarak kabul edilir, ona bağlı olarak uygulanır. 

Bu sebeplerle, maalesef önergenin lehinde konuş
mak mümkün değildir. Takdir Yüksek Kurulundur. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — »Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka üyemiz?.. 

Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Gözübüyük'ten bir so

ru sorabilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Üyeden sormak mümkün olmuyor 

takdir ediyorsunuz, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Komisyonumuzun değerli üyesi Sayın Göksel pa
şamızın bu önergesine katılamayacağız. Getirdikleri 
öneriler itibariyle bizim yaptığımız düzenlemeye bü
yük değişiklikler getirmektedir. Evvela başlık bakı
mından Sayın Gözübüyük de belirttiler, bunun eski 
terimdeki deyimi «Teşriî mesuniyet»'tir. 1961 Ana
yasasına «Yasama dokunulmazlığı» olarak geçmiştir. 
Gerek görev yaparken, gerek milletvekili görev dışın
da iken mutlak, ve nispî şekilde dokunulmazlıkları 
teoride böyle ayrılmaktadır ve Sayın Göksel'in getir
diği değişiklikte dokunulmazlığı kaldıracak bazı daha 
genişleyici şekilde hükümler vardır. Yani, bir millet
vekili gerek dışarıda görev yaparken, dokunulmaz ol
ması gerekirken, ilgili makamlar tarafından hemen 
yakalanacak ve ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bildirecek. Bu dokunulmazlıkla bağdaşmayan bir 
durumdur. 

Bu bakımdan birçok yönleri ile katılmıyoruz 
önergeye kesin olarak. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, sözcüden bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî buyurun Saym Göksel. 
İHSAN GÖKSEL — Bir milletvekili eğer yürüt

me organında vazife almışsa, bakan olmuşsa yasama 
organı ile ilişkisi yok demektir, yani dolaylı olarak 
vardır da yasama ile ilgisi olmadığına göre, acaba o 
bakanın dokunulmazlığı var mıdır, yok mudur onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN Teşekkür ederim. 
Sayın Dal, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, bir bakan ister. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olsun, ister Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olmasın, dışarıdan atanmış bir ba
kan olsun, 1961 Anayasasındaki hükümlere göre do
kunulmazlığı vardır, biizm getirdiğimiz uygulamada da 
dokunulmazlığı vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Göksel'in önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını 
kabul eednler.... Kabul etmeyenler.... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Uzunoğlu, üçüncü fıkranın değiştirilmesini 
ve son fıkranın çıkartılmasını istemektedir maddeden. 

Bir açıklama yapacak mısınız Sayın Uzunoğlu?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Lütfen, izin verir

seniz efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, buyurun Sayın Uzun

oğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar, 
Tasarıda milletvekili seçilen bir kişi ile ilgili ola

rak seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hük
münün yerine getirilmesinin üyelik sıfatının sona er
mesine bırakıldığı hükme bağlanmıştır. Bu milletve
kili tekrar seçildiği takdirde hakkındaki soruşturma 
ve kovuşturma Meclisin dokunulmazlığını yeniden 
kaldırmasına bağlı tutulmuştur. Bu hükümler yasama 
dokunulmazlığının sürekli şekilde bir kalkan gibi kul
lanılmasına olanak vermektedir. Bir kişi devamlı ola
rak milletvekili seçildiği takdirde, hakkında kovuştur
ma veya soruşturma yapılamayacak demektir. 

Oysa bu husus kamu vicdanını son derece rencide 
etmekte ve yaralamaktadır. Bu mahzurun ortadan kal
dırılabilmesi için, bu durumda olan bir milletvekilinin 
ilk yasama dönemi sonunda daha önce işlemiş olduğu 
bir suçtan dolayı hakkında verilmiş olan bir ceza 
hükmünün yerine getirilmiş olmasını biz şahsen ge
rekli görmekteyiz. 

Bunun yanında, o milletvekilinin yasama dönemi 
içinde işlediği yeni suç veya suçlardan dolayı da 
hakkında yapılan soruşturma veya kovuşturmadan ak
lanmış olmasınıda uygun bulmaktayız. 

Bu itibarla biz önergemizde 95 inci maddenin 
üçüncü fıkrasını aynen muhafaza ederek sonuna 
«....üyelik süresince zamanaşımı işlemez» dendikten 
sonra, «Bu kişinin tekrar seçilebilmesi için söz ko
nusu ceza hükmünün yerine getirilmiş olması, yasa
ma dönemi içinde işlediği yeni suç veya suçlardan 
dolayı da hakkında yapılan soruşturma veya kovuş
turmadan aklanmış olması lazımdır» diye bir hüküm 
ilave edilmesini öngörmekteyiz. 

Tabiatıyla bu husus Yüce Meclisimizin takdirleriyle 
kabule mazhar olduğu takdirde, bu durumda tabiatıy
la dördüncü fıkraya gerek kalmamaktadır. Bunun da 
o zaman dördüncü fıkradan çıkarılması icap edecek
tir. 

Saygılarımı sunar, yüce takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesinde bizce bazı sa
kıncalı durumlar olduğu için katılamıyoruz. İzah ede
lim efendim, kısaca. 

Evvela üçüncü fıkrayı çıkardığımız takdirde, de
vamlı olarak milletvekillerinin yeniden seçildiği tak
dirde Meclis tarafından dokunulmazlıklarının durumu 
inceleme imkânı ortadan kalkacakta-.... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, dör
düncü fıkranın maddeden çıkarılmasını önerdim 
üçüncü fıkranın değil. Üçüncü fıkraya ilave yapı
yoruz, kabul edilirse eğer dördüncü fıkra çıkarılacak 
efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkranın değiştirilmesi.... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sonuna ilave, ka
bul edilirse dördüncü fıkranın metinden çıkarılması. 

BAŞKAN — Evet, dördüncü fıkranın metinden 
çıkartılması. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Yani, esası bir kimsenin paklanmasına bağ
lanmaktadır. Paklandığı takdirde, yeniden milletve
kili seçilmesi esası getirilmektedir. 

Bu da şu yönden bizce sakıncalı görülmüştür. Ko
misyon bunu, enine boyuna bu maddeyi düzenlerken 
incelemiştir. Devamlı olarak iktidar partisi mensup-
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larınrn bir kadrosu vardır, hatta sadece iktidar par
tisi değil her partinin bir kadrosu vardır. Birtakım 
suçlamalarla bu siyasî kadro devamlı saf dışı bırakıl
maya çalışılacaktır. Bunu önlemek için, bu gibi dü
zenlemeye ihtiyaç vardır ve bu suretle yetişmiş siyasî 
elemanlar, paklanma gerekçesiyle devamlı mahkemeye 
sevkidilecekler, seçime gidemeyecekler ve yeni tecrü
besiz siyasî elemanlar politika alanına gireceklerdir. 
Bunun da, Türk siyasî hayatında büyük bir sakınca 
doğuracağı gerekçesiyle, biz katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Uzunoğlu'mun 
önergesine katılmıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sorum. var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

Komisyonun bu açıklamasını anlayamadım, Sayın 
Uzunoğlu'nun teklifini de anlayamadım. Ne zaman 
ceza uygulanacak?.. Çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçim dönemi bittikten sonra, yapılan yeni 
seçimden sonra seçilen milletvekilinin dokunulmazlı
ğı devam ettiğine göre, bir ara yökki; ne zaman bu 
cezayı çekecek?.. Ben bu hususu komisyondan rica 
ediyorum. Yani Sayın Uzunoğlu'nun söylediği uygula
maya gerek yoktur burada. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, bu da doğruluyor ki, cezalı bir 
kimse devamlı olarak milletvekilli seçilme durumunda 
kalıyor. Zannediyorum, Sayın Kırcalı buraya işaret 
etmek istiyorlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, takipte olan, mil
letvekilinin durumunu gözden geçirecektir. Bu son fık
ra onu amirdir zaten, onu değerlendirmek içindir. Bu 
bakımdan, bizim getirdiğimiz maddenin yerinde ol
duğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Soru sorabilir miyim izni

nizle Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, yasama 

dokunulmazlığı devre sonuna bırakılan milletvekili, 
yeniden seçime girip, yeniden seçimi kazandığı za
man, bu dokunulmazlık millet tarafından ve en bü
yük millî irade ile ertelenmiş olmaktadır. Bu aşama
da herhangi bir işlem yapılmasını Komisyon düşü
nür mü,.. En büyük affı, millet yapmaktadır. Binaen
aleyh, o noktada yapılacak bir işlem olmadığına ka-
niyim. Komisyon aksine mi düşünür acaba?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, bu noktada herhangi bir şey 
yapmaya imkân yoktur. Zaten, aday olan kimsenin 
durumunu, Yüksek Seçim Kurulu değerlendirmektedir 
ve milletin seçme kararı ile dokunulmazlık yenilenmiş 
olmaktadır bu durumda. Dokunulmazlık yenilenmiş 
olmaktadır ve Meclis bunu inceleme durumundadır. 
Meclis eğer, kazanılan dokunulmazlığı önleyen bir 
durumun söz konusu olduğunu görürse, dokunulmaz
lığı kaldırma imkânına her zaman sahiptir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALt DİKMEN — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, burada millet

vekillimin cezası, seçildiği takdirde yeniden devre so
nuna kalıyor. Farz edelim ki, 10 senelik bir ceza 
almıştır; birinci dönem milletvekili olduğu için ceza
sını çekmiyor, ikinci dönemde de çekmiyor. Bana 
öyle geliyor ki, bu milletvekilinin cezasını çekmesi 
ölüm zamanına kalıyor. O zaman ne olacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, milletvekili dokunulmazlığını 
ortadan kaldıracak şekilde 'bir suç işleyen kimsenin 
devamlı milletvekili olarak Mecliste kalması müm
kün değildir. Meclis bunun durumunu tetkik edecek
tir. Eğer milletvekilliği ile bağdaşmayan bir ceza iş
lemiş ise, dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılan
ması söz konusudur; ama bu derecede ağır cezayı 
gerektirmeyen bir suç işlemiş ise, Meclis bunu de
vamlı erteleyebilir ve devamlı olarak yargılanmadan 
milletvekilliği devam edebilir. Getirdiğimiz düzenle
me bu esasa dayanmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL GELENDOST — Sorum var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, ceza hükmü 

kesinleşmiş olan bir milletvekili, müteakip dönemde 
seçilmesi mümkün olan hallerde, acaba Cumhuriyet 
Başsavcısının, Meclisçe bu ertelemenin iptali için, 
Anayasa Mahkemesine başvurması düşünülmüş mü
dür, düşünülmemiş midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Cumhuriyet Başsavcısı için 
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böyle bir baş vurmayı Tasanda öngörmedik. Partileri 
kapatma ile ilgili bir yetkisi vardır, bir dava açma 
yetkisi vardır Cumhuriyet Başsavcısının. Milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili re'sen bir ta
lebi söz konusu olamaz. Normal takip yollarından 
intikâl eder Türkiye Büyük Millet Meclisine . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko

misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunu
yorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... Etme
yenler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Başka bir önerge kalmadığı için 95 inci maddeyi 
Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.... Etmeyenler.... 95 inci madde katî su
rette kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum: 
E. Üyeliğin düşmesi 
MADDE 96. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan do
layı hüküm giymesi, istifa etmesi, kısıtlanması, üye
likle bağdaşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Mec
lis çalışmalarına bir yasama yıllı içinde izinsiz veya 
özürsüz olarak toplam kırkbeş gün katılmaması yü
zünden üyeliğinin düşmesine Meclisçe karar verilmesi 
hallerinde sona erer. 

Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi 
(içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir, 
bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda 
görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 

Anayasa Mahkemesince, partisi kapatılan milletve
killerinin de üyelikleri, kapatma kararının Resmî Ga
zetede yayımlandığı tarihte sona erer. 

BAŞKAN — Bu madde ile 9 önerge var okutu
yorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 96 ncı 

maddesinin aşağıda belirttiğim şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
«Madde 96. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan do
layı hüküm giymesi, milletvekilliğinden çekilmesi, 
partisinden istifa ederek, başka bir partiye girmesi, kı
sıtlanması, üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul et
mesi veya Meclis çalışmalarına bir yasama yılı içinde 
izinsiz veya özürsüz olarak toplam 30 gün katılma
ması yüzünden üyeliğinin düşmesine Meclisçe karar 
verilmesi hallerinde sona erer. 

Anayasa Mahkemesince, partisi kapatılan milletve
killerinin üyelikleri devam eder.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında, özür

süz olarak «toplam kırkbeş gün» katılmama ibaresi
nin «her bir ay içinde toplam beş gün» katrimama 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın TUĞ İsmail ŞENGÜN 
Muhsin Zekâi BAYER Adnan OREL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 96 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki metnin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Partisinden istifa eden milletvekili, istifasını ta
kiben yapılacak ilk milletvekili seçiminde, herhangi 
bir partinin genel merkez organlarınca aday gösteri
lemez.» 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Tandoğan TOKGÖZ 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 96 ncı 

madde ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
96 ncı madde ikinci fıkra : 
Partisinden istifa eden milletvekili, üyelikten de is

tifa etmiş sayılır, TBMM ile ilişiği kesilir ve Ba
kanlar Kurulunda görev alamaz. 

Gerekçe : 
1. Milletvekili partisinin programını seçimde 

savunmuş ve gerçekleştirmek için gelmiştir. Bu vaad-
den ayrılması ahlakî değildir. 

2. Meclis içinde yüzen gezen oyların bulunması 
bu oy sahiplerini zan altında bırakabilir. 

3. Üyelerin şahıslarına dönük suçlamalar TBMM' 
nin manevî şahsiyetine de gölge düşürür. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 96 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Halil AKAYDIN 
Madde 96. — Partisinden istifa eden milletvekili, 

o seçim dönemi için milletvekilliğinden de istifa et
miş sayılır. 

Lanışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 96 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasının kaldırılmasını ve ikinci fıkranın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Partisinden istifa eden veya Anayasa Mahkeme

since partisi kapatılan milletvekili, o seçim dönemi 
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içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; « 
bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda 
görev alması hallerinde üyeliği sona erer.» I 

Yüksek Başkanlığa I 
Partisinden istifa eden milletvekili için getirilen I 

müeyyidelere ilaveten oyunun o seçim dönemi için I 
daima çekimser sayılacağı hususunun ilavesini, ayrıca I 
kapatılan partinin yönetiminde görevli olmayan ve I 
partisinin kapatılma olayına katılmamış milletvekille- I 
rinin de partisinden istifa eden milletvekilinin huku- I 
kunu ihraz etmesi hakkaniyete uygun olacağından I 
96 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağı- I 
daki biçimde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. I 
Kâzım ÖZTÜRK 

Madde 96. — Fıkra 2,3 : 
«Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim döne

mi içinde ancak, bağımsız olarak ve bütün oylama
larda çekimser oy kullanması şartıyla üyeliğini sürdü
rebilir; bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Ku
rulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 

Kapatılan partilerin, parti yönetiminde görevli 
olanlarla eylemleriyle partisinin kapanmasına sebep 
olanlar dışında kalanlar, partisinden istifa edenlerin 
statüsüne sahiptir.» I 

Yüksek Başkanlığa I 
96 ncı maddenin son fıkrasının metinden çıkartıl

masını arz ve teklif ederiz. 
İbrahim GÖKTEPE Turhan GÜVEN 

Tandoğan TOKGÖZ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Üyeliğin 

düşmesi kenar başlığını taşıyan 96 ncı maddesinin 
son fıkrasının, suçun sonucu olan «Cezanın şahsîliği» 
ilkesine ters düşmesi ve uygulamada tereddütler ya
ratması ihtimali nedeniyle metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. I 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Özdoğan'a ait
tir.... 

AYHAN FIRAT — Benim de bir önergem ola
caktı; okunmadı. 

BAŞKAN — Bizim dosyamızda sizin önergenizi 
göremedik. Elinizde bir sureti var mı efendim? 

AYHAN FIRAT — Hayır efendim, yok; ama 
ikinci ve üçüncü fıkralarla ilgili idi. I 

BAŞKAN — Komisyondan bir araştıralım.... | 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bizde de böyle bir önerge yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yokmuş efendim, kusura bakmayın. 
Sayın özdoğan buradalar mı efendim?.. Yoklar. 
Önergesini işlemden kaldırıyorum. 
ikinci önerge, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının 

değiştirilmesiyle ilgili olarak Sayın Tuğ, Sayın Şengün 
ve Sayın Orel'in verdikleri önergedir. 

Açıklama kimin tarafından yapılacaktır?.. 

AYDIN TUG — Açıklamayı ben yapacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
96 ncı maddede değişmesini arzu ettiğiniz husus, 

maddede öngörülen, bir yasama yılı içerisinde izinsiz 
ve özürsüz olarak toplam 45 gün parlamento çalış
malarına katılmama yüzünden üyeliğin düşmesi me
selesidir. Bizim önergemizde, bir yıl içinde toplam 45 
gün izinsiz ve özürsüz olarak Meclis çalışmalarına iş
tirak etmeme yerine, bizde uygulanan sistemi, yani 
her ay 5 gün gelmeme ölçüsünü kabul ediyoruz. Bu
rada amaç, Meclise devamı sağlamaktır ve Parlamen
toda teamül haline gelmiş olan devam müessesesini 
daha gerçekçi bir şekle sokmaktır. 

Zaten bir parlamenter, getirilen Anayasa Tasarı
sına göre, üç ay gibi bir zaman tatil yapma imkânına 
sahiptir. Bunun haricinde her zaman mazeretine bi
naen izin alabilir, hasta ise rapor alabilir. Bütün bun
lardan başka olarak bir yıl içerisinde 45 gün gibi uzun 
bir süre Meclis çalışmalarından uzak kalması, herhal
de tasvip edilecek 'bir husus değildir kanısındayız. Böy
lece, uzun bir süre Meclis çalışmalarından uzak kalın
ması hali, Meclisin yasama çalışmalarını da cid
diye almamak gibi bir sonuç doğurabilir. Bu husus 
da, parlamenter sorumluluğuyla herhalde bağdaşabile
cek bir husus değildir. 

Parlamentonun aslî görevi, yasama fonksiyonunu 
bu Meclis çatısı altında parlamenterlerin sürdürmesi 
meselesidir. Bu konuya göre, yani beş yıl içerisinde gö
rev yapan bir parlamenter, hesabımıza göre 225 gün 
gibi uzun bir süre fasılasız Meclis çalışmalarından 
tümüyle beş yıl içerisinde uzak kalacak anlamı çık
maktadır. Herhalde bu konu, ciddiye alınması lazım 
gelen bir konu olduğu için, bizim sistemimiz gerçekçi 
bir sistemdir, devamı sağlayan bir. husustur ve bu 
yönden fikrimizi kabul edeceğinizi tahmin eder, bu 
vesileyle saygılarımızı sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Tuğ'un önergesi üzerinde söz almak isteyen 

bir başka üyemiz?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Teklifle, Tasarıda getirilen 

toplam 45 güne ayda 5 gün mazeretsiz devam etme 
hali getirilmektedir. Bugünkü uyguladığımız ve son 
•derece rahat uygulanan bir maddedir; deneyimle or
taya çıkmıştır; binaenaleyh önergenin kabulünü arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Doğrusu biz, Sayın Aydın Tuğ ve arkadaşlarının 
önergesini değerlendirmekte biraz güçlük çekiyoruz. 
Çünkü, «Tasarının 96 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki, özürsüz olarak toplam kırkbeş gün katılmama 
ibaresinin, her bir ay içinde toplam beş gün katılmama 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» denili
yor. 

Şimdi uyguladığımız gibi olacak mı?.. Ayın so
nunda beş gün, başında da beş gün, on gün tatil fi
lan vesaire; yani bu soru mevcut bizim için ve aslın
da bu tatbikatın belki başarıflı olduğu görülüyor; ama 
bu tatbikatı başka şekilde kullananlar da buluna
bilir. Bilmem anlatabildim mi efendim?.. Bundan do-
lıyıdır ki, buna katılamıyoruz. Sadece «Toplam kırk
beş gün» vardı; bunun kalması yararlı olur kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarım var; sırasıyla 

kendilerine söz vereceğim. 
Buyurunuz Sayın HamitoğuUarı. 
BEŞÎR HAMlTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Anayasa Komisyonu Sayın Başkanından öğrenmek is
tediğim husus şudur: Milletvekillerinin devamına iliş
kin önemli; ama çok ayrıntıda kalan bir sorunun, ge
rek Anayasada yer alması, gerekse biraz önce görü
şülen önerge istikametinde yine Anayasaya yansıması 
doğru mudur?.. Bu sorun, bir Meclis içtüzüğü sorunu 
değil midir?.. Bu devama ilişkin konu yeryüzünün 
herhangi bir ülkesinin anayasasında bir örnek olarak 
var mıdır?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Bu sorunun son kısmına cevap veremeyeceğim; 
doğrusu beni pek ilgilendiren bir konu değildi, ince
leme yapmadım bu hususta. Yalnız, bu hükmün bi
zim Anayasamızda yer almasının sebebi bir ihtiyaç
tan doğmaktadır efendim. Eski içtüzüklerde bu hük
me bağlanmıştır, mütemadiyen değiştirilmiştir ve şim
di de mesela, toplam 45 gün, yani biraz evvel bahis 
konusu olan önergeyle her ay içinde 5 günle 60 güne 
çıkartılmaktadır. Bilmiyorum, uygulanabilir mi, uygu
lanamaz mı, ne şansı vardır?.. Bunlar ayrı konulardır. 
İşte, bakın bu önergelerin verilmesi dahi, sorunun 
Türkiye için bir Anayasa konusu haline gelebileceğini 
göstermektedir. Esasen 1961 Anayasasında da bu 
hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 
Getirilen düzenlemede, «izinsiz veya özürsüz ola

rak toplam 45 gün katılmaması» şeklinde bir hüküm 
getirilmiştir. Arkadaşlarımızın teklifi, «Her ay 5 gün
den fazla olmamak üzere toplam 45 gün katılma
ması» şeklindedir. Bu bakımdan, tatile girmeden ön
ce arkadaşların hepsi bu 45 gün haklarını kullanırlar
sa, Meclis 45 gün önce tatile girmez mi ve o zaman 
çalışmalar engellenmez mi? Bu soruyu cevaplandır
masını istirham edeceğim Sayın Başkandan. Bunu, 
şimdi olduğu gibi dağıtmakta büyük fayda vardır; 
bunu. da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kantarcıoğlu, önerge 
sahipleri «Toplam 45 gün katılmama» ibaresini «Her 
ay içinde toplam 5 gün katılmama» şeklinde getir
mişler. Sizin ifadeniz bu ifadeyi kuvvetlendirici ma
hiyette; ama önerge öyle değil. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 3 ay tatil ol
duğuna göre, 9 aydır. 5 kere 9,45 yapar. Ben dolaylı 
yollarla gittim efendim, o bakımdan. 

BAŞKAN — Anladım; fakat önergede olmadı
ğını ifade etmek istiyorum. 

Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Cevabım yok Sayın Başkanım. 
Ben önerge hazırlamadım ki; önergeyi hazırlayan ar
kadaşlarımız cevap versinler. 
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BAŞKAN — Sayın Şengün, buyurun, sorunuzu 
sorun elendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Önergenin ifadesi açıktır; 45 gün, 9 ay itibariyle 
göz önüne alınmıştır; çünkü Meclisimiz yılda 3 ay 
çalışmayacaktır. O nedenle, her ay için 5 gün, 9 ay ça
lıştığına göre, 45 gün etmektedir. Tabiî bundan son
raki meclisler için de aynı şey söz konusu olacak
tır, eğer önerge kabul edilirse. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meclisler bundan böyle 3 ay tatile girecektir. 

Eğer önergemiz kabul edilmez, Komisyonun Tasarı
sı yönünde bir sonuç ortaya çıkarsa, o takdirde, be
nim bir hesabıma göre, eğer meclisler haftada 4 gün 
çalışırsa, o meclislerde arkadaşlarımız 3 ay tatile 
ilaveten, isterlerse 3 ay daha tatil yapabilirler. Bu ta
tili, eğer bütün aylarda çalışmalara devam ettikleri 
takdirde, farzımahal 6 ay, 6 ayın sonunda 3 ay ça
lışmaya girmeyebilirler. Çünkü 45 günlük hakları 
vardır; 3 aydaki bütün oturumları kapsar bu, 3 ay 
daha tatil yapabilirler. Eğer meclisler haftada 3 gün 
çalıştıkları takdirde, bu süre daha da artacaktır; bel
ki de 3,5 - 4 ayı bulacaktır. 

Bu nedenle Sayın Hocam, bu işin aylara yayıl
masının daha pratik, daha büyük faydaları olacak
tır. Meclislerin toplantısından itibaren 3 ay veya so
nuna doğru 3 ay veya 4 ay, yerine göre, meclislerin 
çalışma günlerine göre, milletvekillerinin meclislere 
katılmama imkânları doğacaktır. Biz hiç tahmin et
miyoruz, bütün milletvekilleri hüsnüniyetlidir; ancak 
böyle bir mikan sizin Tasarınızla söz konusu olmak
tadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bu he

saba alman günler, özürsüz ve izinsiz günlerdir. Hep 
tatbikatta gördük ki, izin ve özür daima çalışmak
tadır. Bu maddenin çalışması son derece ender ah
vale bağlanacaktır. «Toplam olarak 45 gün» dediği
miz zaman, bunun hesabının altından da çıkmak 
mümkün değildir. Kaldı ki, özürü de, izni de o ara
da tamamlamak mümkündür. Kötü niyete mebnidir, 
iyi niyet daima değerlendirilecektir. Binaenaleyh, ay
lara taksiminde büyük yarar vardır. Acaba aksini mi 
düşünür Sayın Komisyonumuz? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyonun yapacağı yeni bir açık

lama var mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkanım, yok efen
dim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, Sayın Tuğ ve arkadaşları tarafından 

yerilen önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oy
luyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Güven, Sayın Göktepe ve Sayın Tokgöz 
tarafından verilen önergeyi okutuyorum : 

(Turhan Güven ve arkadaşları tarafından verilen 
önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız efen
dim?.. Buyurun Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Görüşülmekte olan 96 ncı madde, daha evvel 
Türk siyasî tarihinde geniş dalgalanmalara neden 
olan bir maddedir. Bu maddeye göre, kumar borcu 
olmayan milletvekili aranmıştır, bu maddeye göre, 
hükümet kurabilmek için otel lobilerinde gizlilik 
içinde çalışmalar sürdürülmüştür. Komisyon, Tür
kiye gerçeklerine uygun olarak yeni düzenlemesiyle, 
bir milletvekilinin şerefli ve haysiyetli davranışlar 
içinde bulunması lazım geldiğine dair bazı kayıtlar 
getirmektedir. Gereklidir; fakat yeterli değildir. 

Biz önergemizle, bu gerekliliğin biraz da yeterli 
hale getirilmesi için bir çalışma içine girdik. Ne yap
tık?.. Milletvekili seçilir; daha evvel milletvekili ken
di kişiliğinden ziyade bir partinin listesi 'içine gire
bilme becerisi ile seçilme imkânına sahip olmuştur. 
Bir partinin listesinin ön sıralarında yer alma husu
su, o kişinin milletvekili seçilmesi için yeterli olmuş
tur. Bu partiden istifa ettikten sonra, o milletveki
linin bağımsız olarak Mecliste bulunması, durumu 
yeter ölçüde açıklığa kavuşturamamaktadır. Bağım
sız olarak, ileride alacağı garanti ve teminata göre 
devamlı olarak bir başka partiyi veya yeni hükümet 
kurulma imkânı sağlanmışsa, o hükümeti takviye et
me durumu vardır. Eğer bir sonraki seçimde yeter 
ölçüde kendine bir güvence verilmemişse, o millet
vekilinin bağımsızlığı, diğer partilerden çok daha 
uzakta, daha değişik biçimde bir çalışma tarzı gös
terecektir. 

Bu nedenle, bir milletvekili seçildiği parti liste
sinden ayrılıp Mecliste bağımsız olarak çalışıyor ise, 
daha evvel düzenlenen fıkranın altına bir fıkra getir
mek suretiyle, bir sonra yapılacak olan seçimde, bir 
başka partinin listesinden kontenjan adayı olarak se-
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çilmesini önlemek istiyoruz, bu güvencenin ortadan 
kaldırılmasını istiyoruz ve o milletvekilinin bir başka 
partiye, Mecliste bulunduğu süre içinde, bu şekilde
ki bir güvence almak suretiyle destek olmasını ön
lemek istiyoruz. Bağımsız olduğu sürece, kendi fikir 
yapısı içinde; madem bağımsızlığına kavuşmuştur, o 
ölçüde hangi tarafı tutması lazım geliyorsa, hür ira
desini tecelli ettirmesini istiyoruz. 

Bu bakımdan önergenin yüce tasviplerinize arzını 
saygılarımla sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Göktepe, önerge lehinde, buyurun efen

dim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Önergeyi şu noktada tasvip ediyorum : Bir defa 

şunu peşinen arz ve ifade edeyim ki, Türkiye'deki 
hiç bir ciddî siyasî hareketi engelleme niyetimiz yok
tur. Bir parti içerisinde anlaşmazlık olur, bir kısım 
milletvekilleri partisinden ayrılmak durumunda kala
bilirler veya bazı milletvekilleri bu anlaşmazlıklar 
sonucu ihraç edilmiş olabilirler. Nitekim, tarihimiz
de; Siyasî tarihimizde Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkasından bu yana bunun çok misalleri vardır. 
1945'te Demokrat Partiyi kuranlar, Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrılmak veya istifa etmek suretiyle kur
muşlardır; ama ciddî bir siyasî hareketi de başlatmış
lardır. 1948'de Millet Partisini kuranlar, Demokrat 
Partiden istifa etmişlerdir; ama bir siyasî hareketi 
müstakil bir parti amblemi altında başlatmışlardır. 
Hürriyet Partisini kuranlar aynı şekildedir, Güven 
Partisini kuranlar aynı şekildedir, Demokratik Parti
yi kuranlar aynı şekildedir ve nihayet 35 yıl Genel 
Başkanlığını yaptığı partisinden İsmet Paşa dahi isti
fa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Önerge, bu ka
bil istifaları ve siyasî hareketleri önleme hedefini güt
müyor. 

Ya nedir mesele?.. Mesele, son dönemlerde çok 
yaşanmış olan bir meseledir. Partisinden istifa edip 
de başka partinin kuracağı hükümetleri, başka parti
nin kuracağı kabineleri desteklemek. Destekleyebilir 
de... Aslında Komisyonun metnini bu noktada hem 
olumlu, hem olumsuz bulurum; ama mühim olan, 
milletvekilinin bütün bu destekler karşılığında, ilk 
seçimlerde destek verdiği veya katıldığı partinin ge
nel merkez kontenjanından aday olmasıdır. Milletve
kili tabanda bitmiş olabilir, milletvekili tabanda se
çilme şansını görmeyebilir, kendisinin, siyasetinin ka
zanma şansının bittiğine kanaat getirebilir, tam bu 

kanaate geldiği anda, karşı partiden itibar görür. Kar
şı parti kendisine kontenjan vaat eder, ilk seçimlerde 
yer vaat eder; kolay milletvekilliğidir, mücadelesiz 
milletvekilliğidir ve onu kabul eder, o partiye geçer 
veya o partiyi destekler, ilk seçimlerde de o partinin 
listesinden gelir bu Meclise oturur; kontenjan adayı 
olarak. İşte, siyasî ahlakı bozan, bakan olma veya 
şu olma, bu olmadan ziyade, karşı partinin konten
janından genel merkez organlarınca kolay milletve
killiği temin edebilmedir. 

Ha'stalığın, bence birinci sebebi budur, Önerge, 
hastalığı bu noktada tedavi etmeye matuf olduğu için, 
katılıyorum ve tasviplerinizi istirham ediyorum. Te
şekkür ederim. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın önerge sahiplerinin verdikleri ihtimal varit

tir; ama bunun dışında başka ihtimaller de var. Ben, 
girdiğim bir partinin sonradan tutumunu beğenme-
vip ondan istifa edebilirim. Gayem, ileride konten
jana girmek değil, onu beğenmediğim içindir. Nite
kim size bir misal vereyim, bizim Sayın Profesör Ne
cip Bilge Demokrat Partiden ayrılmış, fakülteye dön
müştür; bırakın milletvekilliği... Partisi, sonradan is
temediği, beğenmediği bir yolda giden bir milletve
kili, pekâlâ ondan istifa eder ve sonra da pekâlâ 
onu desteklemeyebilir. Nitekim, Komisyonun Tasa
rısında da çok güzel öneriler var; yani tedbirleri var : 
«Bakan olamaz, olursa düşer.» diyor. O halde, neden 
biz müstakbel milletvekillerimize bu anlamda iti
matsızlık gösteriyoruz. Yani, daima bu memlekette 
bir iç pazarlık mı olacak?.. Parti disiplini diye, hat
ta parti -ahlakı diye bir şey bulunmayacak mı bu 
memlekette?.. 

Bu itibarla, bir itimatsızlık halinde ortaya çıkan 
böyle bir öneri, zannediyorum ki pek yerinde değil. 
Şu veya bu şekilde bağımsız kalmak ister, arkadaş
larıyla bağdaşamaz fikirleri ve ondan sonra da pekâ
lâ başka partiye de girebilir; ama bağımsızken illa 
reyini verip, sonra da «Ben seni kontenjandan ala
cağım...» Zaten kontenjandan almaya ne lüzum 
var?.. İçerisinde işte, milletvekili; zaten milletvekili. 
«Efendim, tam seçime yakın istifa eder de, sonra 
kontenjanı garantiler...» Bu kadar, böyle milletvekil-

— 209 — 



Danışma Meclisi B : 139 31 . 8 . 1982 O : 2 

ligi sıfatına uymaması gereken halleri artık aklımız
dan bilo geçirmeyelim, derim. 

Teşskkür ederim, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bizim getirdiğimiz düzenleme, belli bir dönemde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde birtakım 
ağırlıkların istifa yoluyla bir başka kefeye konmasını 
önlemekti, ileriye dönük birtakım düzenlemeler dü
şünmedik. Yani, bir milletvekili partisinden istifa 
edince onu medenî ölüme terketmek gibi bir düşün
cemiz yok. Partiden istifa eden bir milletvekili ga
yet tabiî ondan sonraki dönemlerde politikaya de
vam edebilir, bir partiden aday olabilir; şayet o par
tinin mensupları onu milletvekili seçmeye değerli gö
rüyorlarsa, bizim Tasarımız açısından bir engel yok
tur, 

«Kontenjan adayı olamazlar...» Şimdiden vaat 
etmiyoruz. Yapılacak seçim kanununda partilerin 
kontenjan adayları olacak mı, olmayacak mı?.. Bunu 
bu şekilde tespit edersek, ileride siyasî partiler ka
nununa ve seçim kanununa bu şekilde hemen bir 
vaatte bulunmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu 
bakımdan buna da katılmıyoruz; yani önergeye katıl
mıyoruz:. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -^ Teşekkür ederim. 
Komisyon, Sayın Güven ve arkadaşları tarafın

dan verilen önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını 
oyluyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması ka'bul edilmiştir. 

Sayın Başbuğ ve Sayın Akaydın tarafından veri
len önergelere geçiyorum. 

(Şükrü Başbuğ ve Halil Akaydın tarafından ve
rilen önergeler tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sayın 
Başbuğ? 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu maddenin ikinci fıkrası, Meclis içerisinde par

tiler arasında transferi önlemektedir. Acaba bizim 
maksadımız, transferi mi önlemek, yoksa transferin 

tahribatını mı önlemektir?.. Ben öyle zannediyorum 
ki, asıl maksat ikinci olmak lazım gelir. Transferi ön
lemek bize bir şey kazandırmaz. Eğer gene partisin
den istifa eden bir milletvekili bakan olacaksa, par
tisinden istifa eden bir milletvekili gene Meclis içe
risinde oy verecekse, gene o istifa eden, bakan olan 
milletvekilleri şaibe altında kalacaklar, suçlanacaklar 
ve nihayet Parlamento, Meclis de şaibe altında kala
cak demektir. 

Şu halde, partisinden istifa eden bir milletvekilli, 
eğer üyelikten de istifa etmiş olursa, o zaman bu 
bahsettiğim tahribat da ortadan kalkmış olacaktır. 

Biz, şayet rey sandıkları ile gelen Meclisteki den
geyi bozmak istemiyorsak, teklifimizin bu şekilde te
celli etmesi lazım. Eğer Mecliste ayrıca bir dengenin 
yeniden kurulmasına müsamaha edeceksek, o takdir
de transferi önlemek için de hiç bir sebep yoktur. Ya 
bu fıkrayı toptan kaldıralım ve dolayısıyla dengele
rin devamlı değişmesine müsamaha edelim, transfe
rin tahribatını hoşgörelim veyahut da bu fıkrayı, 
benim arz ettiğim gibi değiştirelim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Akaydın, sizin 96 ncı maddede yapılması

nı istediğiniz değişiklikle Sayın Başbuğ'un istediği de
ğişiklik mutabıktır. 

HALİL AKAYDIN — Aynı. Bir cümle ilave ede
bilir miyim Sayın Başbuğ'un konuşmasına? 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — O zaman benim öner

gemle aynı, konuşmama lüzum kalmayacak. 
Türkiye'mizde gerçekler şunu göstermiştir ki, 

şimdiye kadarki seçimlerde seçilenler, mensup oldu
ğu partilerin oylarıyla seçilmiştir. Fazilet odur ki; 
mensup olduğu oylara ihanet etmemesi, istifa ettiği 
vakit milletvekilliğinde kalmaması, halkın içine dön
mesinin temin edilmesidir. O bakımdan ben Başbuğ' 
unkine iltihak ederek, önergemin aynı yönde oylan
masını istirham ediyorum; tabiî Başbuğ'un önerge
siyle birlikte. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İğneciler, Sayın Hamitoğul-

ları, Sayın Tan söz istiyorlar. 
Sayın İğneciler önerge aleyhinde mi söz istiyor

sunuz? 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge aleyhinde buyurun efen

dim. 
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ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş- I 
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yeni bir siyasî hayatın içine gireceğiz bu Anaya
sayla. Bundan sonra partiler kanunu gelecek, yeni 
partiler kurulacak. Vatandaşlarımız da, demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurları olan partilere girecek
ler; ama mazisi olmayan, tutumu belli olmayan bir 
parti, hatta vaat ettiklerinin de tersine davranışlara 
girebilir. Zaten Anayasamızda partilerin kapatılma
sıyla ilgili bazı önlemler, hükümler de var. 

Şimdi bir sayın üye, iyi niyetle, Atatürk ilkeleri 
ışığında, memleketin bütünlüğü hedefinde gördüğü 
bir partiye girdiği zaman, oradaki icraatı, davranış
ları umutlarının dışına çıkmış olarak görürse, oradan 
istifa edebilmeli ve de Meclis içinde teşrii organın 
bir uzvu olarak görevine devam edebilmelidir. Bina
enaleyh, yanlış bir yoldan geri dönmek ayıp sayılma
malı, hatta bir fazilet olmalıdır. 

Bu itibarla, önerge isabetli değildir. Onun için 
aleyhindeyim; arz ederim. 

Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Hamitoğulları, aleyhte konuşmak üzere 

buyurunuz. Oradan, mikrofondan konuşabilirsiniz. I 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, değerli 

arkadaşlarımın ilham dolu sözlerinden yararlanmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. İlhamınız beş da
kikayla sınırlıdır. Lütfen. (Alkışlar) 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Onunla yetiniyo
rum efendim. Teşekkür ederim. 

Çok değerli arkadaşlar; 
Gerek Anayasa Tasarısının ilgili 96 ncı maddesi, 

gerekse iyi niyetlerinden hiç kuşku duymadığım say
gıdeğer arkadaşlarımın önergeleri, yarının Türkiye' 
sinin değil, geçmişte hepimizi üzen uygulamaların et
kisinde hazırlanmıştır. Onun için, yarınlar bakımın
dan büyük sakıncalar getireceğinden kuşku duymak
tayım. I 

Yeni düzenlemeler getirmektesiniz. Bir kere ben I 
inanıyorum ki, hazırlayacağınız seçim sistemi ile es
kiden ıstırap kaynağı olan ve Türkiye'mizin en iyi I 
insanlarını, Meclise gelmesi gereken insanlarının en 
iyilerini seçmeye olanak vermeyen önseçim gidecek
tir. İşi böylece kaynağında çözen bir çözüm, bir yak- I 
laşım tarzı, Yüce Meclislere bu memleketin gerçekten 
seçkin evlatlarını getireceğinden buna benzer üzücü 
uygulamalar kökeninde çözülecektir. Bunu getirme
miz lazım. Onun için, bu istisnaî durumlara göre bir I 
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düzenleme getirmek son derece sakıncalıdır; çünkü 
olumlu nedenlerle, gerçekten ve yalnız memlekete 
hizmet haline gelebilecek istifaları da dondurabile-
cektir. 

Benden önce konuşan Sayın Göktepe Arkadaşım 
birkaç örnek verdi. Kendi partisinden, kurduğu, ta
rihî partisinden istifa eden liderler gördük. Kendi par
tisini gerçekten ve yalnız memleket yararları dolayı
sıyla terk eden insanlar gördük; yarın da olabilir. 
Çünkü, uygulamada Türkiye'deki örneklerin de gös
terdiği gibi, diğer ülkelerde de var; partiler bünye de
ğiştirebilir, görüş değiştirebilir, arzu edilmedik bazı 
yöneticilerin eline geçebilir. Bu durumda, görüşüne 
sadık kalmak isteyen milletvekillerinin önüne «İstifa 
edemezsiniz» hükmünü getirmek, bu oluşumu büyüt
mez mi?.. Memlekete verilebilecek zararların boyut
larını genişletmez mi?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşin ayrıntısıdır bunlar. İşi eğer kökünden çöze

cek yaklaşımlar oluşturursak, iyi kimseler, sorumlu 
kimseler Meclise gelirse, bunlann elini, kolunu, dilini 
bağlamak lazım. Eğer bu önerge kabul edilirse; tu
tumları ne olursa olsun, milletvekilleri söz konusu 
partilerin birer robotu haline gelir, istedikleri halde 
istifa edemez hale gelir, millete vermek mecburiyetin
de oldukları hizmeti veremez hale gelir. Onun için, 
lütfen istisnaları genel kaide haline getirmeyelim ve 
çözümü başka yerlerde arayalım. 

Ben Tasarıdaki maddeye de karşıyım; çünkü mil
letvekillerini robotlaştırmaktadır; yarının maddesi 
değil, dünün, tekrarlanmamasını istediğimiz, dilediği
miz, dünün maddesidir. O dönem kapanacaktır, ka
panmalıdır, yeni Türkiye'yi daha sorumlu, daha ye
tişkin, daha yeterli milletvekilleri temsil edecektir. 

Bu nedenle, bu inançla bu önergenin de ve bu 
maddenin de değiştirilmesi gerektiği kanısındayım. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, lehinde mi konuşacaktınız, aleyhinde 

mi? 
TURGUT TAN — Aleyhinde konuşacaktım. 
BAŞKAN — Evet, iki arkadjaşımız konuştu; maa

lesef imkân kalmadı. 
TURGUT TAN — Öyle diyorsanız mesele yok. 
BAŞKAN — Evet, ben demiyorum tabiî, prensip 

kararımız böyle ifade ediyor; ama sorunuz varsa sor
manız mümkün. 

Efendim; 
Sayın Başbuğ ve Sayın Akaydın'ın önergesi üze

rinde Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Gönül isterdi ki; bu maddeye bu gibi sınırlama
lar getirmeyelim. «Partisinden istifa eden milletvekil
leri başka bir partiye girdiği takdirde veya Bakanlar 
Kurulunda görev aldığı takdirde milletvekilliği sıfa
tını kaybeder.» gibi bir hüküm getirmemek isterdik. 

Arkadaşlarımın getirdiği önerge bizden daha ile
ri giderek, doğrudan doğruya istifa edenin milletve
killiği sıfatını da ortadan kaldıracak şekildedir. Me
sele çok yönlüdür; dünyanın her tarafında partisin
den istifa eden liderler, milletvekilleri vardır. Dünya
nın sayılı liderleri, mesela Churchill kaç defa parti
sinden istifa etmiştir. îstifa eden milletvekilini saf 
dışı mı bırakmak lazımdır?.. İstifa eden milletvekilini 
partisinin dışında bırakmak istediğimiz takdirde, ar
kadaşlarımızın bazılarının değindikleri gibi, kendi 
partisi içinde parti içi demokrasiyi nasıl yürüteceğiz? 
Bir taraftan, parti içi demokrasi olsun diyoruz, bir 
taraftan Türkiye'deki gerçekleri göz önünde tutarak, 
partiyi eline geçiren liderler kendi tabanları tarafın
dan denetilsin, kontrol edilsin diyoruz ve buna daya
nan milletvekilleri de muhalefete geçtiği takdirde 
eğer sözünü dinletemez, doğru yolu seçmek istediği 
zaman partisinden istifa ettiği takdirde, milletvekil
liği sıfatı da sona ersin diyoruz. Bunları bir türlü bir
biriyle bağdaştıramıyoruz. Mesele, Komisyonumuzda 
enine boyuna, her yönüyle ele alınmıştır; 96 ncı mad
de, getirdiğimiz en normal çözüm yolu olarak görün
müştür. 

Bir yasama döneminde iktidarı değiştirecek şekil
de etkili oluyorsa, bunu önleyecek önlemler alalım 
dedik. Bu kişiyi, yani partisinden istifa eden ve bel
ki de haklı ve gerçek sebeplere dayanarak partisin
den istifa eden milletvekilinin, milletvekilliği sıfatı da 
sona ermesin, görevine devam etsin istedik. Bu ba
kımdan önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞÜKRÜ BAĞBUĞ — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Efendim, 1961 Anayasa

sından farklı olarak bu Anayasaya ikinci fıkra kon
muş, «Partisinden istifa eden bir milletvekili diğer 
partiye geçemez.» Ne getirecek bu bize?.. Örneğin; 
on milletvekili bir partiden istifa ettikten sonra diğer 
partive geçmiş veya geçmemiş; ne farkedecektir?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, «Partisinden istifa eden bir 
milletvekilinin milletvekilliği devam ederse ne geti
rir?» diyor Sayın Başbuğ. 

Bir defa «Milletin temsilcisidir» dedik, sonra par
tisinden istifa eden milletvekili partinin temsilcisi de
ğildir; milletten vekâlet almıştır ve milletvekilliğinin 
devamını bu bakımdan arzu ettik. 

ikinci olarak, karşı partide yer almak suretiyle, 
o partiye kendi ağırlığını koymasını önledik bir ba
kıma. Kendi oyuyla o partiye ağırlığını koyabilir, 
düşünceleri o istikamette olabilir. 

Ayrıca, Meclisteki sandalye durumu; partisinden 
istifa eden milletvekillerinin sandalyelerinin boşaldı
ğını düşündüğümüz takdirde, araseçimi yapılma da 
önemli bir rol oynayabilir. Bütün bu yönleriyle mil
letvekili olarak kalmasının doğru olacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkın, bir sorunuz vardı efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Dal dolaylı olarak 

cevap verdiler, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Komisyon, Sayın Başbuğ ve Sayın Akaydın'ın 

önergelerine katılmıyor. Önergelerin dikkate alınma
sı hususunu oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun önergesine geçiyorum. 
(Nurettin Âyanoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu açıklama için, bu
yurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Teklifimle 96 ncı maddenin son fıkrasını çıkartıp, 
üçüncü fıkrayı içine alacak şekilde ikinci fıkrayı ye
niden düzenlemekteyim. 

Tasarıdaki son fıkraya göre, parti içinde mücadele 
eden, partiyi; kanun, tüzük ve programlan istikame
tinde çekmeye çalışan bir milletvekilinin üyeliği par
tisi kapatıldığından dolayı düşecektir. Bir milletveki
linin, partisinin kapatılmasında suçlu olup olmadığı 
şeklinde ayırım yapmak da çok zordur. Ancak, mil
letvekilinin şahsen suçlu olup olmadığının da ayrıca 
mahkeme tarafından tespit edilmesi gerekir. 

Milletvekillerinin bütün milleti temsil ettiğini da
ha evvelki hükümde kabul ettik; bunu da hatırdan 
çıkartmamak lazım. 
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Partinin Anayasa Mahkemesince kapatılacağını 
sezen bir milletvekili, mahkeme biteceği zaman veya 
daha evvel partisinden ayrılırsa ne olacaktır?.. Her
halde milletvekilliğinden ayrılmak istemiyorsa mah
keme sonunu beklemez; partisinden istifa eder. Bu 
suretle de otomatikman partisinden istifa etmiş du
ruma düşer ve ikinci fıkra gereğince de bağımsız ola
rak görevini sürdürebilir. 

Netice olarak, Anayasa Mahkemesince partisi ka
patılan milletvekili, istifa eden milletvekili gibi değer
lendirilecektir. 

Bu nedenlerle şahsî kanaatime göre işlemeyecek 
olan bu son fıkranın Anayasada bu şekilde yer alma
sına gerek yoktur. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz önergenin lehinde konuşmak istiyo
rum efendim. 

AYHAN FIRAT — Efendim, benim önergem
den çok az farkı var; lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, önergenin lehinde söz 
vereceğim, peki efendim. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
96 ncı maddenin son fıkrası «Anayasa Mahke

mesince, partileri kapatılan milletvekillerinin de üye
likleri, kapatma kararının Resmî Gazetede yayımlan
dığı tarihte sona erer» denilmektedir. 

Gerekçesine baktım, hiçbir açıklık yok. Kendi ken
dime düşündüm; acaba kapatılan bir partinin bütün 
milletvekillerinin milletvekilliği niçin düşsün?.. Çün
kü, hiçbir sorumluluk noktasından hareket edilme
miş, gerekçede de bir açıklık yok. Acaba partinin ka
patılmasını gerektirecek kadar ağır bir suç işleyen 
bir partinin bu suçu işleyinceye, bu safhaya gelince
ye kadar partiye hiçbir şekilde uyarıcı görev yapma
dığı için mi bütün milletvekillerinin milletvekilliği 
düşmesi gerekir diye düşündüm; yani genel bir so
rumluluk ve uyarı görevini yerine getirmediği için 
mi?.. Bu şeye kendi kendime katılamadım. 

Konuyu başka yönlerden düşünüyoruz : Bir par
ti kapatılmıştır Anayasa Mahkemesi kararıyla; önem
li bir suç işlenmiştir. Milletvekillerinin milletvekilliği 
sıfatı devam ettiği takdirde, kapatılan bir partinin 
milletvekili olarak bu görevin devam etmesi, acaba 
psikolojik, sosyolojik yönden birtakım sakıncalar mı 
taşıyor diye düşündüm, kendim gerekçe aradım; ama 

ona da katılamadım. Dolayısıyla konuya hangi yön
den bakarsak kapatılan bir partinin milletvekilleri
nin tümünün milletvekilliğinin düşmesine katılmak 
imkânı yok. 

Kaldı ki, Sayın Âyanoğlu'nun belirttikleri gibi de 
bu hükmün işletilmesi de pek mümkün olamayabilir. 

Aynı Anayasa Tasarısında bir başka hüküm var. 
Tümü üzerinde de görüşlerimi açıklarken arz etmiş
tim. Böyle hiçbir sorumluluk esasını gözetmeden, 
tümüyle hepsinin milletvekilliğini düşürme herhalde 
pek hukukî olmasa gerek. «Partilerin uyacakları esas
lar» başlıklı 78 inci maddenin sondan bir önceki fık
rası şöyle : «Anayasa Mahkemesinin kararında, par
tinin kapatılmasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet ver
dikleri belirtilen parti kurucuları ile genel merkez 
yönetim organları üyeleri, başka isim ve programlar
la da olsa, yeni partiler kuramazlar ve kurulmuş par
tilerde yönetim ve denetim görevi alamazlar.» Yani 
en azından aynı Anayasa Tasarısında böyle bir so
rumluluk noktasından hareket edilmek suretiyle, fiil 
ve beyanlarıyla partinin kapatılmasına sebebiyet ve
renler ve genel merkez yönetim organlarının üyele
rinin milletvekilliğinin düşmesi gibi bir şeye gidilebi
lirdi. Eğer tümüyle çıkarılması benimsenmese dahi 
yeni bir düzenlemeye gidilmek üzere, önergeyi Ko
misyon benimser de böyle bir, 78 inci maddedekine 
paralel bir düzenleme getirilirse daha uygun olur ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Fırat, lehinde. 
AYHAN FIRAT — Önergenin üzerinde oluyor 

Sayın Başkanım. Yalnız bir şeye katılmıyorum; kapa
tılan bir partinin tüm üyelerinin tekrar bağımsız ola
rak üyeliklerinin devamına karşıyım. Zira kapatılma
sına neden olan bir kimsenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmasına da karşıyım. Şimdi önergenin 
üzerinde olarak görüşüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, üzerinde konuşamıyo
ruz; biliyorsunuz siz önergenizle ilgili olarak görüşür
sünüz. 

AYHAN FIRAT — Peki efendim; o zaman vaz
geçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük, önerge
nin aleyhinde. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 
Muhterem Başkan, pek değerli arkadaşlar; 

Bilindiği üzere partiler bir birliktir; oraya intisap 
edenler daima işbirliği halindedir. Kendi görüşüne 
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uymadığı, partinin umumî siyaseti kendi şah
sî siyasetiyle çatıştığı takdirde partiden ayrılır. Ne
tice itibariyle, bir partide üye olanlar, o partinin 
umumî siyaseti bakımından bir ölçüde mesuliyet ta
şırlar. Nitekim, bu tarihte, çok yakın zamanda gözü
müzün önünde cereyan eden hadiselerle sabit olmuş
tur. Şimdi bunların kim olduğunu, neler yaptıklarını 
burada zikretmek doğru olmaz. Bu sebeplerle tasarı 
tamamen yerindedir. En az ölçüde de olsa kapatılan 
parti üyesi milletvekillerinin bir ölçüde kusuru mev
cuttur, siyasî mesuliyeti vardır. 

Bu sebeple» önergenin aleyhinde rey verilmesini 
değerli arkadaşlarımın takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu maddede partisi kapatılan üyelerle, istifa eden 
üyeler arasında bir fark gözettik. Getirilen önerge de 
aşağı yukarı bu partisi kapatılan üyelerin de üyelik 
sıfatının dolaylı olarak sona erdirilmesini öngörmek
tedir diğerleriyle beraber. Üyeliği sürdürebilir, zan
nediyorum Sayın Nurettin Âyanoğlu'nun önergesi. 

Burada Komisyonumuzun hareket noktası şu ol
muştur : Bir siyasî partinin Anayasa Mahkemesi ta
rafından kapatılması büyük bir olaydır. Bu siyasî 
partinin takip ettiği belli bir siyasî düşünce, fikir ve 
yönün Anayasa Mahkemesi tarafından mahkûm edil
miş olması karşısında milletvekillerinin de Mecliste 
üye olarak üyelik sıfatını devam etmesini Komisyo
numuz uygun bulmamıştır. Bu bakımdan, istifa eden
lerle bunlar arasında meydana getirdiğimiz farklılık 
buradan ortaya çıkmaktadır. 

Zaten Anayasa Mahkemesi kapatma kararını ve
rirken belirtecektir, partinin kapatılmasında kurucular, 
yöneticiler, (Ki, genellikle bu yöneticiler büyük ölçü
de milletvekilleri durumunda olmaktadır) istifa et
tikleri takdirde bu üyelik sıfatlarının sona ermesin
den kurtulabilirler mi, kurtulamazlar mı, gibi birta
kım sorular sorulmuştur. Üyelerin partiden istifa 
ederken, o partinin kapatılmaya neden olan genel 
politikası ile öteden beri karşı olduğunu, davranış
larıyla, konuşmalarıyla, oy ve fikirleriyle ortaya ko
yan bir milletvekilinin, bu durumda istifa etmesi, on
dan bir süre sonra da partinin mahkeme tarafından 
kapatılması durumunda üyelik sıfatının sona erdir
mesini gerektirecek bir durum yoktur elbette; çünkü 

I öteden beri üyesi partinin genel politikası karşısında 
I vaziyet almıştır. Bu durum itibariyle biz önergeye 
I Komisyon olarak katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I SALÎH İNAL — Sayın Başkanım, müsaade eder-
I seniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın inal. 
SALlH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş-

I larım; 
Bir partiden bir grup milletvekili istifa etmiştir. 

Dunlar, mevcut partilerden herhangi birine girmiyor
lar; fakat yeni bir parti kurmak .yönünde girişimler
de bulunuyorlar. Acaba bu tasarıda mevzubahis edi-

I len hükümler muvacehesinde bunların durumu ne 
olacaktır; bunlar yeni bir parti kurabilecekler mi
dir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inal. 
Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi, partinin genel politikası iti

bariyle kapatılmasına sebep olan kimseleri kapatma 
kararında belirtecektir. Bunlar arasında ise elbette ye
ni bir parti kurmaları söz konusu olamayacaktır. 

I Teşekkür ederim. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — istifa, isti

fa; kapatma değil, istifa... 
BAŞKAN — «istifa etmişlerse» dediler Sayın 

inal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — İstifa etmişlerse bunun düzenlenmesini par-
I tilerle ilgili kanuna bırakmakta yarar vardır. Benim 

açıklama yaptığım ölçüde bunu değerlendirmek nor
maldir; yani partinin genel politikasına, kapatmaya 
neden olan genel politikaya vaziyet almışlar ve bü
tün konuşmalarıyla, oy ve davranışlarıyla karşı dur
muşlar; fakat önleyememişlerse, bu gibi kimselerin 
yeni bir parti kurmasını elbette önlemek doğru de
ğildir. 

Teşekkür ederim. 
A. AVNl ŞAHtN — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şahin. 
A. AVNİ ŞAHtN — Sayın Başkanım, verilen bu 

j cevap tatmin edici değildir. Bu, kapatılan bir partiye 
taalluk eder sadece. Kapatılmayan bir partinin mil
letvekilleri istifa ederek yeni bir parti kurmak istese-

J 1er, o zaman bu maddedeki «Bir başka partiye» ifa-
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desi geçerli olacak mıdır, olmayacak mıdır? Zanne
diyorum Sayın İnal da bunu sormak istedi. 

SALİH İNAL — Evet... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dal. 
ANAYASA KOMISYONU ADINA KEMAL 

DAL — Kapatılmayan bir partinin milletvekili istifa 
ettiği takdirde, bizim getirdiğimiz düzenlemeye gö
re,, sadece milletvekili olduğu dönemde bir başka 
partiye girdiği takdirde milletvekili sıfatı ortadan 
kalkar. Bakan olduğu takdirde milletvekili sıfatı or
tadan kalkacaktır; ama yeni parti kurmasıyla ilgili 
bizim getirdiğimiz düzenlemede bir önlem yoktur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 139 uncu Birleşiminin Üçün

cü Oturumunu açıyorum. 
Önergeler üzerindeki müzakerelere devam ediyo

ruz. 
Sayın Fırat'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 96 ncı maddesinin son fık

rasının, aşağıdaki ifadede belirtilen şekilde yer alma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin idare
ci ve yönetici milletvekilleri ile kapatılmasına neden 
olan fiil veya konuşmayı yapan milletvekillerinin 
üyelikleri, kararın Resmî Gazetede yayınlandığı ta-

, rihte sona erer. 
BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız Sayın 

Fırat?.. Buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
96 ncı maddenin son fıkrası, kapatılan bir par

tinin kapatılma kararı Resmî Gazetede ilan edildiği 
zaman, o partinin tüm milletvekillerinin üyeliklerinin 

BAŞKAN — Evet efendim, som cevaplanmıştır. 
Bu ihtimal tekrar değerlendirilecektir tahmin ede
rim. 

Sayın Âyanoğlu'nun verdiği önergeye Komisyon 
katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili birkaç önergemiz daha var. 

O itibarla Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17.15 

düşeceğini amirdir. Benden önce önerge veren Sayın 
Âyanoğlu'nun önergesinde de «Bu partinin tüm mil
letvekillerinin bağımsız olarak göreve devamları» ön
görülmüştü. 

Benim önergem de, bir partinin, Anayasanın 13 
üncü maddesine göre kapatılmasına neden olan fiili
yata iştiraki bulunan milletvekillerinin üyeliklerinin 
düşeceğini amirdir; diğerlerinin üyelikleri bağımsız 
olarak devam edebilecektir. 

Zaten mevcut 96 ncı maddenin ikinci fıkrasıyla 
üçüncü fıkrası halen çelişki içindedir. Şöyle ki, ikin
ci fıkra; «Partilerinden istifa eden milletvekillerinin 
bağımsız kalmak şartıyla üyeliklerinin devamını» 
amirdir. Üçüncü fıkradan, Anayasa Mahkemesine 
gitmiş bir partinin milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesinin kararından önce o partiden istifa ettikleri 
takdirde, bağımsız olarak milletvekilliklerinin devam 
edeceği anlamı çıkmaktadır. 

İşte bu tezatın ortadan kaldırılması ve kapatma
ya neden olan fiiliyata iştiraki bulunan milletvekil
lerinin, milletvekilliğinin düşmesi en normal olanı
dır. Dolayısıyla, Sayın Komisyonun bu konuda öner
gemi nazarı itibara ve bu açıklamamı nazarı itibara 
alarak, ikinci fıkrayla üçüncü fıkra arasındaki bu te-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, Kamer GENÇ 
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zatı ortadan kaldırarak, hazırlayacakları yeni bir me- I 
tinle gelmeleri hususunun çok daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önerge üzerinde görüşmek isteyen sayın üyemiz?.. 

Sayın Yeğenağa, aleyhinde buyurunuz efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Bir siyasî partiye mensup milletvekilleri, o siyasî 

partilerin grup toplantılarına bizzat iştirak eden in
sanlardan müteşekkildir. Bir siyasî partinin milletve
kili o siyasî partinin kapatılmasına saik olan hadise
leri günbegün yaşar, görür ve bilir. O milletvekili hâlâ 
partisinin kapatılmaya layık olduğunu idrak edeme-
diyse, milletvekilliğinin de düşmesinde fayda müla- ı 
haza ederim. 

Sebebi şu efendim, bir milletvekili partisinin gi
dişini kapatılmayı saik olacak maddelerden olduğu
nu hissetmemesini ben kabul edemem. Hisseden mil
letvekilinin de partisinden istifa ederek müstakilen 
milletvekilliğine devamı mümkündür. 

Bir grubun içinde, hali hazır bilemiyorum, parti 
gruplarının ne kadar uyarıcı olduğunu bizzat gören, 
bilen arkadaşlarımız da vardır içimizde muhakkak; 
fakat bir parti grubunun içinde o partinin gidişatını 
görmeyen milletvekilini ben tasavvur edemiyorum. 
Ben bilmiyordum da, bu böyle olmuş da parti kapan
mış ben kalayım, müstakiUen devam edeyim... Onu 
görmüşse, partinin zaten kapatılmaya layık bir parti 
haline geldiğini görmüşse istifa etmesi gerekirdi. Ka
patılan bir partinin de milletvekillerinin kalmaması 
gerekir. 

Saygılarımla. 

Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 

Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, ben de biraz 

evvel konuşan Sayın Yeğenağa gibi bu takririn aley
hinde düşüncedeyim. 

Partiler tüzükleri icabı kapatılmayı müeddi bir şe
kilde hazırlanmazlar, parti tüzüklerinin hiç birinde 
kapatmayı gereken bir madde bulunmaz. Bütün me
sele, normal hazırlanmış tüzüğün parti disiplininin el- I 
den çıkması sebebiyle amacının saptırılması ve niha
yet kapatılmasıdır. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın takririnde kapatılma
ya iştiraki tespit kıstası vardır. Bu tespit çok zor. Eğer 
kapatılma tehlikesini gören milletvekili biraz zeki 
ise bu tespitin dışında kalmak suretiyle hem kendi- J 
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sini koruyacaktır ve hem de hızla partinin kapatıl
masında menfî şekilde sükûtuyla yardımcı olacaktır 
ki, bu parti disiplini ile bağdaşmaz. Partiye giren kim
se parti disiplinini korumaya söz vermiş olmalıdır, 
yoksa partileri müesseseleştiremeyiz. Partiler günlük 
rüzgârlarla uçan yapraklara benzerler; o takdirde 
Türkiye'nin siyasî tabanı yine tehlikeye girer, bu de
fa dağılır, taban tutturamaz. 

Binaenaleyh, taban tutturabilmesi için, bir. Bir de 
bilfiil pratikte kapatılmaya iştiraki tespit zorluğunun 
mevcudiyeti yüzünden önergeye karşıyım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde söz almak isteyen 

başka bir üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, önergeye katılamıyoruz. 
AYHAN FIRAT — Komisyondan bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Soru, buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Efendim; 3 üncü fıkrada 

Anayasa Mahkemesine gitmiş bir partinin üyeleri bir 
ay önce partilerinden istifa ederlerse veya 10 gün ön
ce, karar yayınlanmadan önce bunların bağımsız ola
rak üyeliklerinin devam etmeyeceğine dair bir mad
de var mıdır? Yoktur. O halde, ben bu açığın da ka
patılması için bu önergemi vermiş bulunuyorum. Ne
den iştirak etmediklerini anlayamıyorum, izah eder
ler mi? 

Kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesine ve
rilmiş bir partinin üyeleri 1 5 - 2 0 gün önce partile
rinden istifa ederlerse, bunların üyeliklerini kaybe
deceklerine dair bir hüküm var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Bu konuyu daha önce ben ele almıştım. Genel 

olarak bir partinin tutum ve davranışı itibariyle, ka
patılmaya sebep olan tutum ve davranışıyla müca
dele edip istifa eden milletvekilinin milletvekili sıfa
tının devam ettiği gayet tabiî ve normaldir, bunu 
belirtmiştim. Bu bakımdan, önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Fırat'ın önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 
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Sayın Öztürk'ün önergesini okutuyorum. 
(Kâzım Öztürk'ün önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız Sayın 

Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Göründüğünden daha çok önemli bir maddeyi 

müzakere ediyoruz. Parlamentomuzu geçmişte yıpra
tan unsurlardan biri, iş kabul etmeleri, işi takip et
meleri. İkinci unsur da, transfer hikâyeleridir. Üçün
cüsü, ödeneklerdir ki, henüz gelmedi. 

Önerilerimiz geçmişteki ıstıraplarımızdan kaynak
lanmaktadır. Bir naçizane inancımı sizlere aktarmak 
istiyorum; eğer bu madde bugün öngörüldüğü bi
çimde, gelişen biçimde düzenlenseydi bir Demokra
tik Parti, bir Güven Partisi olmayacak ve belki de 
11 Eylül şartlarına gelmeyecektik. Bu nedenle, mü
zakere ettiğimiz madde son derece önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir aralık partilerarası transferi takip edemez ha

le geldik. Bir üyenin dört kez parti değiştirdiğine 
tanık olduk. Bütün bunlara Anayasa vesilesiyle bir 
çözüm bulmaya mecbur olduğumuz bir aşamada bu
lunuyoruz. Amaç, bu dertlere çare bulurken, millî 
iradeyi parlamentoda olduğu gibi muhafaza etme
ye yöneliktir; millî iradeden kaynaklanan partileri 
olduğu gibi muhafaza etmeye yöneliktir . 

Ancak ne var ki, üyelerimizi liderlere mahkûm 
etmemek, lider sultasına üyeyi mahkûm etmemek de 
belli başlı amacımız arasındadır. O halde, buna bir 
çözüm bulmaya mecburuz. İleride partiler kanunu 
müzakere edilip tanzim edilirken tabiî ki, bunların 
bir kısmına çözüm getirilecektir; ama Anayasa ku
ruluşu olarak belirli ilkeleri koymaya mecburuz. 

O halde, partisinden istifa eden ve bakanlık ve
ya diğer bir partiye geçmeksizin üyeliğini devam et
tiren bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin du
rumu nedir? Evvela onu değerlendirmemiz lazım. Bir 
partiye girmek sadece bir kayıt işleminden ibarettir. 
Kayıt olmaksızın daimî surette bir diğer partiyi rey-
leriyle desteklemek partiye kaydolmakla eşdeğerde
dir. O halde, buna bir çözüm getirmek; ama üyeyi 
de üyelik hakkından, belki de maddî müzayakaya sü-
rüklememek için oyunun çoğunluğa dahil, ama oyla
ma üzerinde etkisi olmayacak bir duruma getirme
yi öneriyorum. 

İkinci önerim ise; partinin kapatılmasında yöne
tim kurullarında üye değildir, kapatılma olayında 
suitaksiri yoktur; öyle ise böylesine bir üyenin üye-
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ligine son vermek yerine, partisinden istifa eden 
milletvekilinin durumunu ihraz etmesi gibi bir yolu 
öneriyorum. Bu yolda kararınızın istihsalini arz edi
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yeğenağa lehte, aleyhte?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben de aley

hinde. 
TURGUT YEĞENAĞA — Saym Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Partisinden istifa ederek müstakil kalan bir üye

yi, «Sen burada oturacaksın, ne lehte, ne aleyhte el 
kaldırmayacaksın» diye kimse icbar edemez, doğru 
da değildir; o milletvekilidir, millet adına rey kulla
nacaktır. Müstenkif olduğu zaman olacaktır, beraber 
olduğu zaman olacaktır, aleyhte olduğu zaman ola
caktır. Onun için ben bu önergeye katılmıyorum. 

Sayın Öztürk'ün getirmek istediği hükümler as
lında partiler kanunu ile seçimler kanununda yer al
ması gereken hükümlerdir, Anayasaya girmesinde 
ben fayda mütalaa etmiyorum efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; aynı şeyi 

söyleyecektim. Bir milletvekilinin burada işsiz halin
de kalıp maaş alması anlamsızdır. Dolayısıyla o kıs
mın kaldırılması yerinde olur. 

BAŞKAN — önergeden kaldırılması, teşekkür 
ederim. 

Evet, Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde başka 
söz isteyen üye var mı? 

SERDA KURTOĞLU — Ben istiyorum efendim; 
sual tevcih etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Aslında sualimi Ana

yasa Komisyonuna tevcih edecektim; fakat teklif 
oradan geldiği için Anayasa Komisyonu cevap vere
mem, dedi. Müsaade ederseniz öztürk Beye bir sual 
tevcih edeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil, takdir ediyorsunuz 
Sayın Kurtoğlu, Sayın Dal'a lütfediniz, belki... 

SERDA KURTOĞLU — Bu takrir milletvekil
liği ile bağdaşır mı? Bu takrir Millet Meclisinde yer 
almış milletvekillerinin eşitliği prensibi ile bağdaşır 
mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; usulî 
bir şeyi arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, rica ederim, 
usulî bir hata yok. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu getirilen önergede yapılan teklif, temsilî rejim

le bağdaşmaz. Milletvekilinin görevi, temsil ettiği 
millet adına konuşmak ve oy kullanmaktır. Mutlak 
surette bir partiye bağlı olarak oy kullanması söz 
konusu değil. Burada söz konusu olan şey, kendi fi
kir ve düşüncesini milletin yararına nasıl görüyorsa 
o şekilde serbestçe açıklamak ve o istikamette oy 
kullanmaktır, önerge, tamamiyle bu görevi ortadan 
kaldıracak şekildedir ve yemini de ortadan kaldıra
cak; yaptığı yeminin gereğini yerine getirçmeyecek 
duruma sokmaktadır milletvekilini. Bu bakımdan 
önergeye katılamıyoruz. 

Bir partiye mensup olup da bir başka partiyi de
vamlı destekleyen, mecliste onun lehine oy kullanan 
milletvekili için parti içi bir disiplin vardır. Kendi 
partisi gerekli disiplin kovuşturmasını yapacaktır. 
Onun cevabı burada değildir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Öztürk? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; önergem 

iki bölümden ibarettir. Komisyonun bu açıklamala
rından sonra birinci bölümü, müstenkif kalma öne
rimi geri alıyorum, ikinci bölümün işleme konmasını 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — «Kapatılan partilerin, parti yöne
timinde görevli olanlarla eylemleriyle partisinin ka
panmasına sebep olanlar dışında kalanlar, partisin
den istifa edenlerin statüsüne sahiptir.» 

Yalnız önergenin bu şekli ile anlaşılan kısmı 
hakkında Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; bununla ilgili başka önerge
ler de vardı. Aşağı yukarı onlara da katılmadık ve 
oylandı, kabul edilmedi. Aynı istikamette buna da 
katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT — Bir sual sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — önerge ile ilgili olarak tabiî bu

yurun efendim 

AYHAN FIRAT — Sayın öztürk'ün önergesine 
katılmadılar. Yalnız, şöyle bir sual soracağım : 

Tekrar aynı konuda; partisi Anayasa Mahkemesi
ne kapatılmak istemi ile verilmiş bir partinin üyesi, 
hiçbir fiiliyata iştirak etmemiş, karardan önce istifa 
etti partisinden; milletvekilliği devam edecek mi
dir, etmeyecek midir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın DaL 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Karardan önce istifa etmiş olmak bir kurtuluş 
beyyinesi değildir. Kendisini kurtarmaz zannediyo
rum. Bütün mesele tutum ve davranıştır ve kapatılan 
partinin fikir ve düşüncesinin milletvekili tarafından, 
üye tarafından tasvip edilip edilmediği davranışı iti
bariyle uzun zaman ortaya konmasıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; şöyle bir 

husus var. Kendileri buyurdularki... 

BAŞKAN — Sordunuz efendim; Sayın Fırat lüt
fediniz, müzakereyi bu hale getirirsek bir çıkmazın 
içine gireriz. Kaldıki, bir partiler kanunu yapacağız 
ve bütün bu istihfamların orada cevaplanması da 
mümkün olacak. 

Çok teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Bir sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; şimdiye ka

dar milletvekili olup da istifa eden ve bağımsız du
ruma geçen vesaireden bahsettik; fakat doğrudan doğ
ruya bağımsız olarak Meclise gelen bir üye, bir par
tiye girer mi, girmez mi?... Bunun hakkında bir açık
lama yapılırsa zannederim iyi olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bunu önleyici bir hükmümüz yok, bağımsız olan 

| bir milletvekili istediği partiye girebilir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk'ün önergesine Komisyon katılmı-

' yor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınma-
\ sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alm-
\ 
\ masını kabul edilmemiştir. 
• 96 ncı madde ile ilgili Sayın Göktepe, Sayın Gü-
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ven, Sayın Tokgöz'e ait önerge ile Sayın Haznedar'a 
ait iki önerge aynı mealdedir, müştereken işleme tabi 
tutuyoruz; müsaadenizle okuyorum : 

«96 ncı maddenin son fıkrasının metinden çıkar^ 
tılmasını arz ve teklif ederiz.» 

Sayın Göktepe önergeyi açıklayacak mısınız?... 
İBRAHİM GÖKTEPE — Efendim önergemizi 

geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Haznedar siz de geri alıyor musunuz?.. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Hayır efendim, 
müsaade ederseniz açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bir parti nasıl kapatılır, niçin kapatılır?... Kabul 
ettiğimiz 78 inci madde bunu açıklığa kavuşturuyor. 
Bakın birinci fıkrası şöyle diyor, Siyasî partiler ister 
iktidarda, ister muhalefette olsunlar, tüzük ve prog
ramları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 
13 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; 
çıkanlar temelli kapatılır.» 

'Bir patlti eğer kurulmuş, seçimlere (iştirak etmiş, 
birtakımı miMöfcvdkİIeri seçimıişse, o partimin tüzüğü 
Anayasada gösterilen .sınırlar içindedir. Tüzüğe uyan 
mi İlet vdklilii'inin Anayasaya aykırı davrandığı iddia 
olunamaz. 

'Burada bazı arkadaşlarımız; «Tüzük, partinin ka
patılması için elıbefcte bir neden olamaz; çünkü, da
ha önce teltkik edilmıiştıir, o partinin faaliyette bu-
lunlmasıma izin verilmiştir.» dediler; fakat parti için
de cereyan eden fikirlerden mutlaka milllıeltveikıillbrli1 

h'alberdaıldıır. Bu fikir cereyanlarımdan haberdar ol
duklarına göre partimin bir tarihte almış olduğu Ana
yasaya aykırı bir davranış, .bir tutum, «bir kararı da 
mutlaka daha önıceden biliyorflaırd'ı. 

Binaenaleyh, «Böyle bir karar halinde, o fikre 
iştirak ettikleri için kandillerimin de cezalanması ifctıi-
zıa eder. Mecliste buluınmamaları ik'tüza eder.» diye 
burada cevap verem arkadaşlarımız o'ldu. Bir tüzük 
ortadadır. Tüzüğün elfcnafıımdla çeşitli cereyamlar, çeşit
li fikirler bir parti içimde cereyan edebilir. Da!ha aşu-
rrya giden olur, da'ha multedil davranan olur. Geçtdı-
ğimıiz sıiyasî hayatta ,bu olmuıştur. Arkadaşlarıım'iz 
(Hafızalarını tazelerlerse, buna aiilt misalleni görecek-
ferdir; ama bu növi cereyanlar hiçbir surette o par-
ıtinin kapatılması gibi bir .sonuca uiaşınamıştaır veya 
omlarım ceza görmesıi gibi bir netice doğurmamış/tır. 

'Şimdi şöyle birşey düşümdüm : Bir parti içimde 
Ibu meivi cereyanlar davam dtmıdktedir, birtafam fakir 
(mtüCadeDeleri olmaıkltadır, bir grup buna ters düşmek
tedir ve ıbu şekildeki aereyanflarım Anayasaya aykırı 
olacağı ve hatta partimin kapatılmûsıına müncer ola
cağımı ifade letmidkıtedir. Bu mücadele devam eder
ken; bir grup, yelflcili olan bir grup, Anayasanın 78 
(inal maddlesiinde tam anlamak klalbil «değil, diyor ki 
«'Parti kurucusunun (Parti kurucusu yetkili bir mev-
Ikiide de olmayabilir; ama öyle delmişiz) bir beyanı, 
'bir davramuşı, bir «tutumu o paıntüyi kapatmaya fcaidar 
götürebiliyor.») 

(Evet, bu mücadeleler olıurlken, bir yeftfciii veya 
partiınin genel idare kurulumun almaş olduğu bir ka
rar, Anayasanın 13 üncü maddesine ters düştü; Ana
yasaya ters düştü ve «kapatılması için bir neden orv 
.taya çıkitı. Şimdi, o anda, bu harekete evvelden beri 
ıkaı'şı «olan, fikriyatımı yapan milletvekilleri islfci'fa et-
Itiiıler. Bunltar da diyorlar arikadaşiarımıız; miMettvekiiilliik'-
le-ni sıonıa ersıin.. Bumu kabul etmek klalbil değil, ka
nımca kabil değil. Burada «Bu fikre iştirak eden, 
etmeyen» ayrımımı yapmaya da gerek yo'k. Nedeni 
*ayet basit; çüntkü diyor ki kapatılmak için, «!İ3 ündü 
maddedeki sınarlar dışıma çıkamazlar» di,yor. De-
mteüdki kapatılmaya neden «olam kararı olanlar, eğer 
onlar milletvekilli iseler veya partü başkanı iseler, yeifl-
'kiili iseler Anayasanın 113 «üncü maddesine aykırı ha
reket etmlişlerdir. Anayasamın 1(3 üncü maddesine 
aykırı hareket etmek gayet ba&lit şey olarak, açık 
olarak yazıyor; o hakikim tamamen kaybedilmesi ne-
ItiöeSiimi doğuracağı için, onların miîleltıvekıilliğii zaten 
ortadan 'kalkar.. 

Bu nedenle ben, panti kapa'tılmjalsına (müncer ola-
calk harekete katkısı olmayan mHİıeftvefcillerimin Mec
lis içinde miille'tvdkiüiklerini «sürdürmesi Ikanısıımda ol
duğumu ifade ediyorum. 

Teşeklkür edjeriım. 
İBAŞKAN — Teşekkür ed'erim. 
Ömerge üzerimde söz almalk isteyen bir üyemiz?.. 

Yok, 
Kıo'milsyoınıum gıörüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başjkan, değerli üyeler; 
Sayım Haznedar'ın önergesine bemzer ömerigeler 

dalha önce oMu çıkarılmasıyla iligfili, yani panüisıi ka
patılan miıtetvekiHterimin mililetveiklilliği sıfatınım so
na erm'emesiyle ilgili önıergeleri benimS'elmetmliştİk. 
ŞJmdıi burada, milletvekilliği sıfatınım devamnııı sağ-
laimak amacıyla herhalde bu önerge düzeni/endi, asıl 
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amacı o. Burna da kaltılaimıııyomz. Zaten Genel Ku- j 
rullun ıtem'ayüllü bu istikamette gelişiyor. Aynıca 78 
aaajcıi maddede, 13 üncü rnlaıdde dodayısııyfla ilgili halk 
kaybı mtalhıfuz .tütuHmuştur. Onldan dolayı da görev- I 
lerâıdn belki sona erimesi söz konıuisu olacaktır; fa
kat onlda multlak suınelöte mahkeme karan genelkir. 

Teşdkkür ederim. I 

/BAŞKAN — Teşekkür eldenim Sayın Dal.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bir soru efendim. 
BAŞKAN — Örtergeyle illgidi?.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Ömiengeylte veya 

maddeyle dligiM. 
BAŞKAN — Miadldbyie bi-Mıara, önergeyi mü

saade ederseniz önce oyUayali'm, değil md efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hay bay efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Hazmddar'm önergesinle ko

misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. 
DÜklkaıte afllınlmaîsını kabul edenler... Etmeyenler... Dik
tece alııniması kalbul ddilımıeımlişttur, 

Dikkate alınan iki önerlge var. 
Şimdli sanabilirisiniz Saıyın Hamlitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok teşekkür 

edenim. 
Sayım Başkanım, karanlıkta kalan bir noktayı ay

dınlatır umuduyla Sayım Komisyona soıruıyorum ara
cılığınızla efendim. 

Şimdi, bağımsız gelen milkltlvekiiılliyle partisinden 
iisltifia eden miletvekillinim durumu aydınlığa çıktı. 
Partisi taraflımdan ihraç edilen miBetvekilinin duru
mu nfe olacaktır?.. Zannediyoıruim ki, bu da aydınıla-
tıhrsa karanlıkta bir molkta kalmayacaktır. 

Teşekkür ederdim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ektenim. 
Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADİNA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Partiısiinlden ihraç edilen millet vekili, miMeitlveki'l!-
liği sııf)a.tını kaybetmez, bizıiım getirdiğimiz düzenle
mede böyle bir hüküm mevcut değildir, milletvekilli 
olarak görevlin/e devam edef, bağımsız olarak devam ı 
eider ve istediği parftiye d)e girebilir. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Başka partiye 
girebilir mli efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL I 
DAL — Evet, girebilir. 

BAŞKAN — Evet, cevap bu istikâmettedir.. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, benim de 

sotrulm var efendim,, j 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayım Balkan, muhteremi 

arikaldaşlanım; 
'Bir siyasî partinin kapatılmasına ilişiklin olarak 

Anayasa Mahkemesine gelen hadiiıse, bir dava nite
liğindedir, nev'am-mâ bir kamıu davası nitediğindeıdlir. 
Bir daVa sonucunda verilecek olan hüküm,, dava ta
rihline muizaf olarak veriliecektir. Bu kaziyyeden ha
reket edeırsek, dava tarihi ile hüküm tarihi arasında 
geçen zamaın içinde partisinden istif aen ayrılan üye
nin akiıbe'td bence belli. Dava tarihinde üye ise, onun 
da mlilfletvökiîldği sıfatı düşecektik. 

Bu fıkramın yorumu acaba aynı kaziyyeiye isitimalt 
©dliyor mıu, yoksa ben haitaya mı düşüyorum?.. Bıu 
konuda Komisyonun görüşünü isıtirh'am ediyorum 
efendim. 

Teşeiklklür ederim. 
BAŞKAN — Teşökklür ederim Sayın Pelköz. , 
.Sayın Dal, buyurunuiz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayıın Başkan, değedli üyeler; 

Sayın Peköz gayet iyi açıiklıadi'llar. Gayet tabiî o 
sonucu doğuracaktır. Bunu dalha önceki konuşmala
rımızda da daha açık bir şekilde beliırtmişıtik. 

Teşekıkür ederimi. 
.'BAŞKAN — Teşdklkür eklerim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Balkan, 

benim de sonum var. 
'BAŞKAN —• Buyurun Sayım Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Balkanım, 

diğer maddelerde olduğu gilbli bu maddede de Komis:-
ypnun cevaplarında bir büsulsu merak ediyorum. 
Her madÜlede 1/2 Eylül öncesi siyasî hayatımıza ait 
bir teşlhiısıe dayanan ve buna cevap aramaya çalışan 
bir davranış içindeyiz. Burada da bunu görüyoruz; 
fakat teşhislerin doğruluğu üzeninde bazen tereddült-
ieriimüz oluyor. 

Şimldli bu mıadıdedaki Komlisyom cevaplarında ve 
'önerlgeleriln birçoğunda da, sanki 12 Eylülden önceki 
isiyasî ıhaya'tımızlda parti merkezlerinim parlamentoda 
tmiiMet vekilleri üzerinde bir oltoriıte eksikliği, bir dfr-
ısliplin eksikliği varlmıiş gibi, münferit bazı mMetve!-
Ikllerin isıtifası gibi şeyler hep cezalandırılmaya çalı-
şılmılştur. Blizim yaptığımuz siyasî araştırmalarda tam 
bunum tersi göslterillmlefctedir. Türkiye'de bağımsız 
miil)İ£lt)veıkiffiıği belki de 19150 den beri yoktur. Parti 
merkezileri miütlalk bir hâkiiimiyetteldiir, Hangi teşhise 
•ve hangi araştırmaya dayanarak bir otoriıte eksikliği, 
parti merkezlerinin bir disiplin eksikliği olduğu ka-



Danışma Meclisi B : 139 31 . 8 . 1982 O : 3 

naatünıe vanlmışjtır?.. Bu, böyle bîr araştırmaya da
yanmakta mildir?.. Bu soruyu sormak 'istiyorum efen
dim. 

Teşekkür edenim., 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurum Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KBMAL 

DAL — Sayan Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Karal'ın dokunduğu nokta, önlemli bir 
maktadır, Özellikle 1950 lerklen itibaren siyasî ha-
lyaıtamııızı şöy3e bir kuşbakışı gözden geçinecek odur-
ısalk, 19150-60 arası iki büyük partinin dışımda parti
lerin, uygulanan seçim slsttemi dolayısıyla hele ba
ğımsızlarım milletvekili olarak Türkiye Büyük Mlillet-
Meelisiınıe girme imkânı hiç yoktu. 19ı6ll Anayasasfl-
nın yüriirllüğe gklmesinden sonra uygulanan Seçim 
Kıanunıu da bu imkânı mıaalesletf ortadan toallidırmışr 
tır. Bu bakımdan, bağımsız bir grubun Türkiye Bü
yük Milklt MeolÜsıinde siyasî faaliyette bulunması her 
zaman mümkün olmamıştır. Ayrıca, daha önde de 
bîeirtltik, gönül isterdıi ki biz bu sınırlamaları getiir-
mayeHim. Saym Karal'ın ifadeleri bir bakıma yerin
dedir. 19I8İ0 den geriye giıdıan yılarda cereyan eden 
olaylar, bizim bu tasarıyı hazırlarken bu tasarıya et
ki yapmıamış değildir, yapmıştır, burada da onun elt-
klilsi görülimiekteldir; ama gönül işitendi ki, büz bu sıı-
nırlamiallaTiı burada gelfcirtmieıyelkn. Cereyan eıtmiş bir-
•ilki olayı münhasıran belirtmek ve milletvekillerine, 
siyaJsî parililıere bu hususta bir işaret vermek için bu 
düzenlemeyi geıtiridik. Yalnız, Türkiye'de siyasî parti 
merikezleırin'ın büyük otoriteye sahip olDduğu şeklinde: 
(Zannediyorum öyle anladum, yamilmıyoırsam tekzip 
düsiınıler) hâkim olduğunu ve bu hâkÖmiiyatlten kurtal-
ma yokunda Hfc düzenlemenin söz konusu olduğu şek
limde bir ifade kullandılar Sayın Karal, 

Şu olmuştur Türkiye'de : (Diğer ülkelerde de gö-
rükrteklteld&r; ingiltere'de, Fransa'da) asıl amaç, si-
yasî faaliyet genellikle büyülk partiler içerisinde yü-
ınütJülmdktıddir ve iktidarlar., partiler tarafından ele ge-
çM'lmıökltddlir. Bağumisızlarıın, bu iktidarlar üzerine 
«İtkisi çok az olırnaktadli'r. Türkiye'de de şnımdiye ka
dar uygulamada bağımsızlar, iktidarlar üzerine za-
mlan zaman etkili olabilmişlerdir; ama kurulan siya
sî partilerin, özellikle birkaç partinin merkezi hego-
manyasının zaman zaman zararlı olduğunu da inkâr 
eîimıek mümkün değildir. 

Teşekkür ederimi. 
(BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
Sayın Gökıtepe, soru?. 

İBRAHİM GÖKTEIPE — Sayın Başkanım, öyle 
ısiaJnjyortuim ki, madde düzenlenirken küçük partile
rin, sankli kapatılıacakımış gilbi bir hava seızSImiEİkte-
dlkv Bazen üllkemlizldle parti kapatma işi, geçirmişte kü
çük partilerin kapaltılrnası şeklinde reçeli elümiştir; 
fakat dlüşüln'eliım ki, blir bü'yük pariti de, hattea bir ço
ğunluk parûiısii de kapatılalbilk. Çoğunluk partisi ka-
paltııldığı zaman, o parltıiye mensup bütün rniJlörve-
IkliEeririin milletvekillikleri düşeceğine göre, bir par-
lamlenltlo boşluğu doğmayacak mıdır? Bu halldle, çare 
mıedir? Seçimlse, seçim kararını kim venecekbir. Bu 
noktada ıbiır boşluk görü'yoırum. Acaba, bu konuda 
Komisyonum düşüncesi nedlir. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KBMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Göfckd'iğimıiz düzemlemede bu gibi durumlaırıda çö-

'zülm yolları vardır tasamda. Daha ilerikii hükümlerde 
vaıldır; Cumhurbaşkanınıın panlamenitoyu feisihetm© 
yeHİkıisi vardır. Buna mümiasül hükümler vardır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sieçimılerli yemilelmfe ka
darı ataası mümkündür. Sayın Gölktepelnin belirtti
ği durum, helmem hemen zor meydana gelecek bir 
duruımdur. Şimdiye kadar, siyasî faaliyette bu gilbi 
duriuımlar çok az ve istisnaî olarak meydana gelmliş-
tir Ve hatta hiç meydana gelmernıiltir; ama yerü dü-
zenfleMedle bir siyasî iktidar partisinin kapatılması 
söz kamusu olaJbüir mi?.. OUbliür. Bu gibi duruımıda, 
seçtoe glltrrie yolu vardır. «Türkiye Büyük Millet 
Mleolsi, üyelerimde boşalma olması halinde ara se
çimine! gidilir.» Cuimlhur'bakanı da bunu teklif ede-
tblk. Gumhurbaşikanı, parlamentoyu (hükümet fcurul-
mıaidığı takdirde) fe)sibeld)e!bilir. Bu gSbi Çözüm yolları 
Vardır ve uygulamaya kon)d)uğu zaman, bu mekaniz
ma işlteyeaekıiir zannediyorum. 

Teşekkür edenim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Bayazıt, buyurun. 
'RIFAT BAYAZIT — Efenldiim, demin Sayım Dal, 

ıdaiva tarihindeki durumu mütalaa ettiler. Halbuki, 
ıdylemlin vuku bulduğu zamandaki milletvekili olan
lar 'Veyahut tüzüğüme bağlı olarak, tüzüğü okuyarak 
partiliye girmiş odan mil'letvekllleri, tüzükten dolayı 
Anayasa Mialh'kemlösinıce iptal edataıissle, o konunun 
ıda mütalaa edilmesi lazaım gelir kanısındayım!. Dava 
tarihi değil de, fiilin vuku buDduğu zamandaki du
rulma göre rmiltalala edi'lmösü lazım. Bu kanıdayım,, 
Ibunu rica edecdkidlim. Zabılara geçmesi yömünden 
faydalı olur herhalde, 
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Teşielklkür ededttn. 
IBAŞKAIN — Teşdklkür edenim 'Sayın Bayazılt. 
IBuyuruın Sayın DaL 
ANAYASA KOMIÎJSYO'NU ADINA KEJMAL 

DAL — Sayın Başlkıan,, dbğerli üyetor; 

İBiilıin vulku buıllduğu tiariihlte, mıattkemtenin kara-
riınidan bunu çukartma'k daha doğnuldur fcamsıindayıım. 
Panilinıin kapaitııllmıaisınıa sielbep olanlar arasında, fiilin 
vuiku bulduğu oiaylar, mdlMve'fcîlli de bu olaylara 
ıdah'iü ise; gayeit tıalbi mıi'Hiöfiveflclilliğinıin soma emm'esli 
ıgeflelkür kanııisıınldayıim, 

İBAŞKAN — Tdşjelkikür ederim.' 
Sayın Enginay, slonu? 
AKİF BRGÎNAY — Sayım Balkan, ıbilinldiği üze

ne; Gendi Ceza Huflcutkundia suçlu/kılk şahsıüdir. Hal-
fhulki, bültfiün üytetDerıin üyeliğinin düşmesi kolektif 
bir suçluluğu ifade eder. Bunun için ne diişlüıntüyon-
lar : Kolektif bir sıuçlululk sözkonusu olalblillk mii? 
Bütün parlti üyelierimıi, suçlu olmadığı halde, partli-
llerıi ondamın da otoıma'tiıkmaın üyefliiğinikı düşımıesll, 
zanniüdiyoruımlk'i koIBeik'tliıf bk suçlıulU'k gibi, Genıei1 

Ceza Hükuikun/daki bir sİBtömi fcalbul ediyorlar. Bu
nun halklkındakıi fikirlerimi rica ddiyorum. 

'BAŞKAN — Tıeşdkikür ekfor'kn, 
Buyurum efeınld'im. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayım Baş'kan, bu tlip suçlan, tedbir nite-
lliğinide kabul ettoiök, değerlemdinimelk doğru olur. 
Ayrıca, geırıe'kltiğinlde, ıfoer nle kaldar Şaihsî Ceza Hulklu-
!ku prenlsipleılilnlde suçun şıalhlsliMği eisası prtenısiip ola
rak kalbui edilirse de, klollelkiCif suçlar s'özltoonıulsu'dur 
ve buruîları onlar arasımda saymak mıumiklündür. 

Teşelklklür eldlerilrnv 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Ergimay sordular 

efendim. 
BAŞKAN — Sordular. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Erginay'ın suali 

bakımından, zabıtlara geçmesini teminen Komisyon
dan bir sualim var. Partinin kapatılması davası, siya
sî bir dava mıdır? Bu partinin kapatılmasına müeddî 
olan fiiller, özellikle milletvekillerinin fiilleri suç teş
kil ediyorsa, parti kapatıldıktan sonra suç işlemi ya
pılması hakkında, ceza davası açmak yolu açık mı
dır, değil midir? Bu dava Anayasa Mahkemesinden 
başka bir yerde mi görülecektir? Zabıtlara geçmesi 
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bakımından suali soruyorum .Belki, Erginay arkada
şım aydınlanırlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gayet tabiî partinin kapatılması fiilleri arasında, 

milletvekillerinin yapmış olduğu fiil ve hareketler suç 
teşkil ediyorsa, bunlar gayet tabiî bir suçun takibidir 
ve uygulanan usullere göre takip edilecektir ve gere
kiyorsa cezalandırılacaklardır. Bunlar için, normal yar
gılama organları normal mahkemelerdir; ama parti 
kapatılmasıyla ilgili hususlar Anayasa Mahkemesin
de görülmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 96 ncı maddeyle ilgili olarak iki 

önerge tarafınızdan dikkate alınmak üzere kabul 
edilmiştir. Maddeyi önergelerle birlikte Komisyona 
veriyorum ve 97 nci maddeyi okutuyorum. 

F. îptal istemi 
MADDE 97. — Yasama dokunulmazlığının kal

dırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar 
verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir 
hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Ana
yasa veya içtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Ana
yasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde ka
rara bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge yoktur. 
Söz almak isteyen üyemiz?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde Komisyondan geldiği şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Madde 98. 
Okutuyorum. 
G. ödenek ve yolluklar 
MADDE 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
ödenek ve yollukların em çok üç aylığı önceden 

Ödenebilir. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili dört önerge var. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 98 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. , 
Alâeddin AKSOY Rıfat BAYAZIT 
Eşref AKINCI Aydın TUĞ 
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Madde 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödeneklerinin aylık tutarı, Genel İdare Hiz
metleri sınıfındaki 1 inci derecedeki devlet memuru
nun çeşitli yan ödemeler dahil en kıdemlisinin aylığı
na eşit olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, birinci 
fıkra hükümlerine göre hesaplanan aylık ödenek mik
tarının yarısı kadar yolluk ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
aylık ve ödenekler kendilerine sosyal güvenlik kuru
luşlarınca bağlanan emekli aylığının ve benzeri öde
melerin kesilmesini gerektirmez. 

ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının geneli üzerinde sunduğum 

nedenlerle 98 inci maddenin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

G. Ödenek ve yolluklar : 
Madde 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

lerinin Ödeneklerinin aylık tutarı 1 inci derecedeki 
devlet memurunun son kademesine ait gösterge raka
mının aylık tutarına eşit olur. Ödeneğin hesaplanma
sında sadece genel hükümlere bakılır ve belirli kamu 
mesleklerine, görevin niteliğine veya makama bağlı 
ödemeler dikkate alınmaz. Birinci fıkra hükümlerine 
göre hesaplanan aylık ödenek miktarının yarısı kadar 
yolluk, ödenir. 

ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
aylık ve ödenekler, kendilerine sosyal güvenlik kuru
luşlarınca bağlanan emekli aylığının ve benzeri öde
melerin kesilmesini gerektirmez. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 98 inci maddesinin aşağıdaki gibi yeni 

baştan düzenlenmesini müsaadelerinize arz ederiz. 

Muhsin Zekâi BAYER Hayati GÜRTAN 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek
lerinin aylık tutarı, birinci derecedeki devlet memur
larına, çeşitli ve her türlü yan ödemelerle birlikte öde
nen en yüksek aylığına eşit olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine birinci 
fıkra hükümlerine göre, hesaplanan aylık ödenek 
miktarının yarısı kadar yolluk ödenir. 
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ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir.» 

Meclis Başkanlığına 

98 inci maddenin birinci fıkrasından sonra aşa
ğıdaki şekilde bir ikinci fıkra eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

«Madde 98 Fıkra 2. — Ödeneğin aylık tutarı en 
yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı, 
yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz.» 

Gerekçe : Meclis üyelerinin aylık ve ödenekleri 
siyasî tarihimizde çok iptidaî ve çirkin oyunlara, par
tiler arasında gizli anlaşma ile maaş ve ödeneklerin 
ölçüsüz miktarlara yükseltilmesine yol açmıştır. Si
yasî tarihimizdeki siyaset adamlarının kötü davranış
ları gözönünde tutularak 1961 Anayasamızın 2.7.1971 
tarih ve 1421 numaralı Kanunla eklenen fıkrasının (82 
nci madde), tasarıya alınması faydalı ve uygun görül
müştür. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Bayer, sizin önergeniz Sayın 

Aksoy ve Sayın Bayazıt'ın önergesine... 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Hayır. Onlar «Ge

nel idare» diyor, bende yok efendim. 

BAŞKAN — Genel idare sınıfındaki tashih var, 
sizde yok. Evet. Bu itibarla müştereken mütalaasını 
düşünmüyorsunuz. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Dört önergede de 

bir prensip meselesi var. Komisyon «Kanunla düzen
lenir» diyor, dört önerge ise, miktarı tayin edecek 
prensipleri getiriyor. Bu bakımdan, eğer müsaade 
ederse Genel Kurul, bu prensip üzerinde müzakere 
açalım. Dört önergeyle ilgili, ondan sonra görüşelim. 

BAŞKAN — Haklısınız. 
Müsaade ederseniz önergeler üzerinde bu prensip 

bakımından Komisyonun görüşünü rica edelim, Ko
misyon katılmıyorsa bu defa önergelere geçeceğim. 

AYDEMİR AŞKIN — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın usul hakkında konuş

mak istiyor, bir dakikanızı rica ediyorum. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, biraz ön
ce görüşülmüş olan bir maddeyle milletvekillerinin 
yapabilecekleri ve yapamayacaktan işler hakkındaki 
bazı önergelerle birlikte galiba madde Komisyonca 
geri alındı. O madde neticelenmeden milletvekili ma
aşlarından veyahut da ödeneklerinden bahsetmek ol-
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dukça zordur. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir bağ
lantı olduğu kanısındayım. O' maddeyi halletmeden 
bu maddenin tartışması bence bazı yanlışlıklara yol 
vereceği nedeniyle bu maddenin de geri alınmasını, 
önergelerle birlikte öneriyorum uygun görülürse. 

BAŞKAN — Evet. Bir temennidir; Komisyon bu 
temenninizi dikkate alsın. 

Sayın Aldıkaçtı, gerek prensip kararı, gerekse Sa
yın Aşkın'ın temennisinin değerlendirilmesini rica 
edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, mademki arkadaşımız böy
le bir ilgi görüyor, eğer Yüksek Genel Kurul karar 
verirse alırız efendim. («Hayır, hayır» sesleri) 

Ben şahsen göremiyorum efendim, doğrusu bu. 
Aylıkların miktarının tespit edilmedi ve üyelikle bağ-
daşamayan işlerin tayini, yani, eğer bir milletvekili 
iyi para getiren, gelir getiren bir işte çalışırsa daha mı 
az aylık alacak?.. Fonksiyonu dolayısıyla orada bir 
hizmet görüyor, bu hizmetin karşılığımı alacak. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın'ınki bir temenni idi. Bir 
prensip kararı olarak Sayın Bayer bir başka noktaya 
değiniyor. Derler ki, «Biz, kanunla düzenlenir hükmü 
yerine bir tavam getiriyoruz. Bu noktada Komisyon 
ne der?..» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bu nokta yasama meclis
lerimizin tarihini hatırlayanlarca değerlendirilmesi 
çok zor olan bir husustur; çünkü ikisi de denenmiş
tir bizde. İkisi de denenmiştir ve yasama meclisinin 
üyelerinin aylıkları bir kanunla Meclis tarafından ta
yin edildiği zaman, bir sefer milletvekilleri aylıklarını 
artırmak istemişler (Hatırlanacak) olmadık muame
lelere, karikatürlere hedef olmuşlardır. Sonra 1961 
Anayasasında bu tespit edilmek istenmiş, bu' sefer 
de çok bağlı kalınmış, bu sefer Anayasa hükmü zor
lanarak bir çözüm yolu araştırılmak istenmiş, «Birin
ci sınıf devlet memurluğunun bilmem ne kademesi 
vesaire» diye yorumlar yapılarak maaşları artırıl
mak istenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekte bu sorun, çok acı bir sorundur ve sanı

yorum ki, (Bunu belki biraz da rahatlıkla söylüyo
rum; çünkü sadece bu Mecliste bir görev almayı dü
şünüyorum) milletvekili maaşını gerçekten hizmeti 
yapabilecek seviyede tutmak lazımdır. Bu memleketin 
zenginliği ve fakirliğiyle ilgili değildir; milletvekili 
rahatça yaşayabilecek ve hizmetini görecek kadar dol
gun bir ücrete sahip olmalıdır. Bunu çekinmeden söy

lemek lazımdır. Bakın Batı'da, yani demokrasi ülke
lerinde bir milletvekilinin sekreterleri vardır, gelen 
mektuplara cevap verecek adamları vardır. Yakınmı
yorum, sadece anlatıyorum : Anayasa Komisyonuna 
gelecek mektupları cevaplandıracak kişi yok. Yuka
rıda, masanın üzerinde yığıldı, duruyor, her gün bu
radayım. Binaenaleyh, bir milletvekilinin hizmetin
deki bu kişilerin yanı başında bir de onun seçmenle
riyle olan ilişkileri vardır. Seçmenleriyle olan ilişki
lerinde, o milletvekiline yardım edecek maddî im
kânların bulunması lazımdır. Burada görülüyor; ye
mek yemeye geliyorlar, nasıl ve gittiği zaman belki 
seçim bölgesinde ne gibi faaliyetlerde bulunmak zo
runda. Eğer bir milletvekili bütün bu açılardan tat
min edilmezse, tatmin edilecek bir ücret almazsa yı
kılmaya başlar, yavaş yavaş çökmeye başlar. Bu ka
dar söylüyorum ve kanaatime göre, bunda hasis dav
ranmamak lazımdır ve bunun için de biz bunu bir 
kanun konusu halinde Meclisin kendisine bıraktık 
ve gerekirse gerekçede de bunu belirtiriz. Çalışacak 
olan milletvekillerinin aylıklarının onların hizmetle
rinin gereği ölçüsünde olması lazımdır; yoksa birin
ci sınıf devlet memuru, birinci sınıf devlet memurumun 
yarım aylığı ödeneği, bunlar sorunu çözecek rakam
lar değildir. 

Takriri veren arkadaşlarım beni bağışlasınlar, gö
rüşüm içtenlikle budur; teorik görüşüm budur. Biraz 
ileri gidiyorum. îlk defa olarak böyle bir tabir kul
lanacağım, çok yanlış anlaşılmamamı rica ederim. 
Bir öğretim üyeliği, Anayasa hukuku hocalığı eğiti
minde de daima edindiğimiz tecrübe budur: Millet
vekili, görevini yapabilmesi için iyi maaş alması la
zımdır. 

Söyleyeceklerim bundan ibarettir Sayın Başkan, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Anayasaya girsin mi?.. 
BAŞKAN — Efendim, bir prensip meselesi ola

rak Sayın Komisyon Başkanımız görüşlerini ifade et
tiler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Ama Anayasaya girip 
girmemesi konusunu söylemediler. 

BAŞKAN — Efendim, o ifadesinin medlulünde 
şüphesiz önergeler aleyhinde de olduğunu ifade etmiş 
oldular. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, anlattım. Dedim 
ki, «Anayasaya da girdi Türkiye'de problem oldu, 
Anayasaya da girmedi Türkiye'de problem oldu. 

— 224 — 



Danışma Meclisi B : 139 31 . 8 . 1982 O : 3 

Devamlı surette Türkiye'de milletvekilleri maaşı ar
tırılmak istendiği zaman bir problem oldu. Biz Ana
yasaya sokmamayı tercih ettik» diye görüşümüzü 
açıkladım efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu beyan üzerine Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?.. 
Bu beyan üzerinde o zaman bir müzakere açmış olu
yoruz, prensip müzakeresi, söz vereceğim. Yalnız 
müsaade ederseniz bu prensibin bir lehinde bir aley
hinde vereceğim, daha fazla uzatmayacağım. Daha 
evvel Sayın Hazer'in elimi gördüm efendim. 

Buyurun, hangisinin lehinde?.. 
MEHMET HAZER — Takrirlerin lehinde. 
BAŞKAN — Takrirlerin lehinde, evet. Bir de 

aleyhte vereceğim efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhte, yani takrirlerin le
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun efendim. Tak
rirlerin, yani prensipte bir tavan tespit edilmesi la
zım geldiği, bir usul tespit edilmesi lazım geldiği ko
nusunda Sayın Hazer'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Siz, önergelerin aleyhinde oluyor 
netice itibariyle Sayın Uzunoğlu. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu konu bjzim siyasî hayatımızda uzun müddet 
tartışılmış bir konudur ve bu tartışmalar nihayet bir 
yerde bağlanmıştır, Anayasaya girmiştir. Bir de, belli 
bir kriter bulunmuştur, çok aranmıştır. En büyük dev
let memurunun alacağı aylık baz alınmış, onun ya 
tamamı ya yarısı (O verilecek karara bağlıdır) yol
luk olarak kabul edilmiştir. Daha evvel bu ödenekler 
ikinci derecede devlet memuru maaşına bağlanmıştı 
Atatürk devrinde ve 1950'ye kadar olan dönemde, öy
le gelmiştir. 

Milletvekillerini doyurmak lazım, milletvekillerini 
imkânlara kavuşturmak lazım; fakat milletvekilliğini 
de milletin çekemeyeceği yüklerle teçhiz etmemek la
zım. Birtakım ihtilaflar da bu yüzden doğar. 

Ayrıca, bizim Meclisimiz yeni birtakım imkânlar 
hazırlıyor milletvekilleri için. Meclis binasının arka
sında yapılmakta olan bürolar milletvekillerine hiz
met imkânı hazırlayacaktır. Ayrıca, milletvekilleri bu 
aylık ve ödeneklerinden başka birtakım imkânlara da 
mazhar olmaktadır ve olacaktır. O bakımdan, getiri
len önergeleri kabul etmek, başıboş bırakmamak la-
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zım. Bizim gibi partisiz bir heyet burada bir baz ta
yin edemezse, ileride büyük ihtilaflar olur, büyük kar
gaşalıklar olur ve geçmiş devirlerde olmuştur. 

Buna imkân vermemek için bu mesuliyetten kaçma 
malıyız. Açıkça tespit etmeliyiz ve kararımızı buna 
göre vermeliyiz Sayın Komisyon da buna iştirak et
melidir. «Efendim, gelecek Meclisler tayin etsin.» 
Edemez, başıboş bırakmamalıyız. Etse işte o zaman 
çekindiğimiz dedikodular, tartışmalar yeniden alevle
nir. Ona mani olmak için biz karar vermeliyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 
Sayın Uzunoğlu aleyhte, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Saym Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Malumlarınız olduğu üzere, Anayasalar çok fazla 

ayrıntılı hükümleri ihtiva etmemelidir. Öz hükümler 
her zaman için yeterlidir. Verilen önergeler çok fazla 
ayrıntılı hususları kapsamaktadır. Bu derece ayrıntılı 
hükümler ileride belki durumların değişmesi halinde 
mahzurlar doğurabilir. Bu arada bugün için cari olan 
devlet personel sisteminde, maaş sisteminde söz ko
nusu edilen bazı terimler ileride belki ekonomimizin 
gelişmesi ile değişikliğe de uğrayabilir. O terimleri 
bu şekilde Anayasaya almak da mahzurlar doğurabilir. 

Bendeniz önergenin aleyhindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bir soru efen

dim. 
BAŞKAN — Lehte ve aleyhte verdim efendim 

söz. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Efendim görüş

meleri kolaylaştıracak hususta... 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz artık sorunun ge

reği yok bu safhada Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Görüşmelerde bir 

önemli nokta var efendim, izin verirseniz onu arz eder
sem... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz yeni bir müzakere 
açmış olacağım yapmayınız efendim. Teşekkür ede
rim. 

Alınmak istenilen prensibin lehinde ve aleyhinde 
birer arkadaşımıza söz verdim, önergelerle milletve
killerinin alacağı aylık ve ödeneklere bir tavan geti
rilmesi temenni edilmektedir. Tavan getirilmesini ve 
Anayasaya bu maddenin konmasını arzu edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Bir ta
van getirilmesi hususundaki önergelerin görüşülmesi 
bu şartlar içinde mümkün hale gelmiştir. 
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Komisyondan bir hususu rica ediyorum. Bu karar 
muvacehesinde, müsaade ederseniz herhangi bir öner
ge üzerinde zannediyorum fikir beyan edecek durum
da değilsiniz. Önergeleri ben takdim edeyim size Ko
misyonunuzda müzakereye alın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, önerge sahiplerinin 
gerekli bilgiyi vermek üzere Komisyona teşrif etme
lerini rica edelim. Çünkü bunu halletmemiz de müm
kün değil teknik olarak. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Komisyondan ge
lecek bir metin üzerinde müzakere açalım önemine bi
naen. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan izin verir mi
siniz?... 

BAŞKAN — Müzakeresiz veriyorum Sayın Er-
ginay. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu önergeler
deki miktarları biz Komisyona verirsek Sayın Ko
misyon bağlı kalırlar. Halbuki burada tartışılırsa da
ha iyi olur, bu nedenle ben bunun aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz Sa
yın Erginay. 

Müzakeresiz Komisyona vermek demek, gelecek 
metni tekrar müzakereye almak demektir. Müsaade 
edin yeni gelecek metin üzerinde müzakere açalım. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz efendim, usulle ilgilidir; tavan bu
yurdunuz. Tavan iktisadî, malî bakımdan konamaz 
efendim. Onu arz etmek istiyordum, tavan kona
maz. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerle konulan tava
nın çerçevesi içinde yeni bir metin getirilecek ve 
onun üzerinde görüşülecektir. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İşte o olamaz, 
arz ettim, yanlışlık yapılabilir. Çünkü birinci sınıf 
memurun durumu tavan olamaz, onu sürekli Mec
lisler değiştirebilir efendim; bu tavan olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşünüzü lütfen siz de 
Komisyona teşrif ederek iletir ve aydınlanmasına yar
dımcı olursunuz. 

Evet, önergelerle maddeyi müzakeresiz geri veri
yorum efendim. 

Madde 99, okutuyorum. 
VII. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyeti 

ile ilgili hükümler 
A. Toplanma ve tatil 
MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 

i Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının 
konuşması ile açılır. 

Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara ver
me veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakan
lar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca top
lantıya çağırılır. 

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üye-
I lerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi top

lantıya çağırır. 
I Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı ge
rektiren konu görüşülür. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili üç önerge var, oku-
I tuyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin tatili milletvekillerinin dinlen
mesine fırsat anlamında alınmamalıdır. 

Temsil görevlerinin tabiî sonucu vatandaşlarla te
mas etme ve denetleme görevlerini yapılan işleri yerin
de görerek yerine getirmek için tanınan zamandır. 
Bu nedenle en az dört ay olmalıdır. 

Arz olunan nedenlerle 99 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının ilk cümlesi «Meclis, yılda en çok 4 ay tatil 
yapabilir...» biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

I Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 99 uncu maddesindeki Türkiye 

Büyük Millet Meclisi toplantı gününün her yıl Ekim 
ayının ilk günü olarak; aynı maddenin üçüncü fıkra
sındaki tatil süresinin.... «yılda en çok 4 ay tatil ya
pabilir» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdulbaki CEBECİ 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Toplan
ma ve Tatil» başlığını taşıyan 99 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
I Toplanma ve Tatil 

Madde 99, üçüncü fıkra. — 
Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir. Zorunlu 

I hallerde verilen aralar bu süreden sayılmaz. Meclis, 
j ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya ve-
I ya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşka-
I nmca toplantıya çağırılabilir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın Cebeci ile ay-
I nı mahiyettedir önergeniz. Sayın Cebeci'nin önergesi 
I üzerinde işlem yapıyorum. 
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Sayın Cebeci, açıklama yapacak mısınız?... i 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULBAKt CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Önerim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil 
süresi ve yasama yılının başlangıç günü ile ilgilidir. 
Evvela, tatil süresi bakımından yaptığım öneriyi arz 
edeyim : 

1961 Anayasasında 5 ay olan tatil süresi, Tasarı
mızla 3 aya indirilmektedir. Bir anayasanın uzun 
ömürlü olması arzu edilir. Geçmişte, partilerin ken
di yaralarını ilgilendiren konularda, parti farkı gözet
meksizin kolaylıkla birleştikleri (örneğin, milletvekili | 
ödeneklerinde olduğu gibi) görülmüştür. Bu süre de 
ileride normal Meclister tarafından az görülerek üç
te iki çoğunluk kolaylıkla sağlanmak suretiyle değiş
tirilebilir. 

Kaldıki, gelecek Yasama Meclislerinin, bizim Da
nışma Meclisimizden çok büyük farkları vardır. Bi
zim seçmenimiz, seçim bölgemiz yoktur, hükümeti 
denetleme yetkimiz yoktur. Milletvekillerinin yasama 
ve denetleme çalışmaları için seçmenleriyle ve ku
rumlarla yerlerinde temas olanağı bulabilmeleri için 
tatil süresinin 4 ay çıkarılmasını öneriyorum. 3 ay
lık süre yeterli değildir. Esasen, en büyük tatil hare
ketlerini oluşturan okulların tatilleri de memleketi
mizdeki, uygulamaya göre, haziran, eylül ayları ara
sında 3, 5 - 4 aydır. Tatil süresi haziran, temmuz, 
ağustos, eylül ayları olmak üzere 4 ay olarak kabul 
edilirse, Büyük Millet Meclisinin her yıl ekim ayının 
ilk günü kendiliğinden toplanması uygun olur. 

Yasama yılının 1 ekimde başlaması, bütün ihtiyaç
lara cevap verebilmektedir. Anayasa Tasarısının 144 
üncü maddesi ile genel ve katma bütçe tasarıları ve 
Millî bütçe tahminlerini gösteren raporun, Bakanlar 
Kurulunca malî yılbaşından en az 3 ay önce Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülmüş
tür. Bu süre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisinden müteşekkil iken 
de aynı idi, yine 3 ay idi ve her iki Meclisteki mü
zakereler bu süre sonuna kadar tamamlanıyordu. Bu I 
Anayasa ile tek Meclis tasarlandığına göre, ekim, ka
sım ve aralık ayları, bütçe görüşmeleri için yeterlidir I 
ve bütçenin, takvim yılı başına yetiştirilmesi imkânını 
da sağlar. 

Arz ettiğim sebeplerle Büyük Millet Meclisi, tatil 
süresinin 4 ay olmasını ve Meclisin her yıl ekim ayı- ı 
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mn ilk günü kendiliğinden toplanmasını yüksek ka
bullerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
RIFAT BAYAZIT — Aleyhte söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
Komisyon maddeyi çok güzel hazırlamış, teşek

kür ederiz. Maddenin değiştirilecek bir yönünü ben 
göremedim. 96 ncı meddede zaten her üyeye 45 gün 
çalışmama imkânı veriyor. Bu maddede de 3 ay tatil 
veriyor. Bunun içerisinde ara vermeler hariç. Her
halde ara vermeler de senede 1, 5 - 2 ayı bulur. Her 
toplantıdan sonra çalışmalarımızda nihayet 10 gün 
bir ara verildi, bir seneden beri çalışırız başka bir 
ara verilmedi; ama Meclislerin havası daha başka
dır, onlarda ara vermeler çok olur. Geçmiş seneler
de gördük onları. 1,5 ay da en azından ara vermiş 
olsa, bu 6 ay olur. 6 ay bir Meclisin çalışmamasının 
ne demek olduğunu bilirsiniz. Memleketin çıkacak 
olan birçok kanunları vardır. Burası çalışma yeri 
olacak, burası yan gelir yeri olmayacak. Bizim bunu 
çalışma yeri haline getirmemiz lazım. Bu memleketin 
muhtelif hizmetleirnden geldik tarafsız olarak şura
da çalışıyoruz. Bizden sonraki Meclise çalışacak bir 
vasat hazırlamamız gerekir. Takdir Yüce Kurulun
dur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
A. AVNI ŞAHIN — Lehinde söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — önergenin lehinde v buyurun efen

dim. 
A. AVNI ŞAHIN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Millet Meclisinin teşekkülü ve tabi olacağı kural

lar hususunda, bugün içinde bulunduğumuz şartları 
örnek almak, bunları emsal göstermek, öyle zannedi
yorum ki, fevkalade hatalı olur. Millet Meclisi üye
lerinin çalışma yerleri, Büyük Millet Meclisinin çatı
sı olmakla beraber, bu üyelerin aynı zamanda seçil
dikleri bölgelerde de büyük çalışma görevleri var
dır. 

Bir milletvekili sadece seçimden seçime köyleri gez
diği zaman, haklı olarak tarizlere uğramaktadır. Esa
sen, çok dağınık ve sayısı fazla olan köylerimizin 
problemlerini sadece kulaktan dolma duymak, onları 
yerinde tespit «etmemek de hatalı sonuçlara götür
mektedir. 
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Millet Meclisinin tatil süresini kısıtlamak, masa 
başında karar vermek şeklinde dönüştürür milletve
killi hizmetini. Bu bakımdan, Sayın Cebeci'nin 4 ay 
süreli önergesi yerindedir. Esasen 1924 Anayasasında 
tatil süresi 6 aydır, 1961 Anayasasında 5 aydır. O 
zamandan bu zamana tabiî, münakalât, nakliye şart
ları gelişmiştir, haberleşme şartlan gelişmiştir. Onun 
için, bu eski süreleri muhafaza etmek gerekli olma
yabilir; ama hem Millet Meclisinde, hem seçildiği böl
gede vatandaşları arasında çalışmak mecburiyetinde 
olan bir milletvekilinin aynı zamanda dinlenme hak
kının da olduğunu düşünürsek. 3 aylık sürenin kısa 
olacağı kanaati bendenize hâsıl olmaktadır. 

Biraz önce Komisyona iade ettiğimiz yolluk ko
nusu da bir nebze bu mevzunun içine girmektedir; 
yolluk alıp da burada harcanacak bir şey değildir. 
Takdir edersiniz ki, kazaları, köyleri gezmek zorunda 
olan bir milletvekili, buna göre de ihtiyaç sahibi ola
caktır. 

Ben değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum, lüt
fen bizim bugün içinde çalışmakta olduğumuz şart
lar ile millet tarafından seçilerek buraya gelen vekil
lerin, üyelerin çalışma şartları arasındaki farkları tak
dir buyursunlar ve bu tatil süresinin 4 ay olmasını, 
tensip buyurmanızı Yüksek Heyetinizden arz ediyo
rum efendim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergenin aley

hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun Sa
yın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Memleketimizin gerçeğine uygun bir tatil gere
kir. Bu tatilin, okul tatili ile mukayese edilmesi doğ
ru olamaz. Öğretmenler en çok 2 ay tatil yaparlar, 
adlî tatil bellidir, Devlet memurlarının en çok ne ka
dar müddet dinlenecekleri ve tatil yapacakları kanunla 
belirlenmiştir. 

Milletvekillerine gelince; 52 haftada cumartesi pa
zarlarla birlikte 104 gün tatil, arkasından 45 gün ilave 
bir tatil ve nihayet, bir 90 gün tatil, yılda 234 gün bir 
tatil. Sadece 131 işgünü Devlete hizmet, kanun yap
ma. Bu, eski sistemin bir devamı olur. Dört ay, mem
leketimizin gerçeklerine ters düşer. 

Bu bakımdan, önergenin reddini ve saygılarımı 
Yüksek Huzurlarınıza sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; lehinde söz 
vermeniz mümkünse istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Mümkün; önergenin lehinde, buyu
run efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Mesele, durumu tespit ve takdirden ibarettir. Ev
velâ, Komisyonumuza bir hususta teşekkür etmek 
istiyorum. Maddeyi tanzim ederken, hasretini çektiği
miz bir konuyu maddeye dercettiği için. «Cumhur
başkanlarının Meclisleri Açış Nutku» derlememdeki 
önsözden bir pasajı sizlere arz etmek istiyorum : 

«Cumhurbaşkanlarının, her yasama yılının başın
da, Parlamentoyu bir söylevle açma usul ve merasi
mine, 1961 Anayasamız yer vermemiş, böylece bu 
nutuklar tarihe mal olmuştur. Hukukî nedenleri ne 
kadar güçlü olursa olsun, içtenlikle söylememiz gere
kirse, bizim kuşaklar ve daha eskileri, 1 Kasım mera
simlerine çok alışkındık.» denilmekteydi. 

Bir iki beyan, zabıtlara gerçek anlamında geçme
di, onları da tashih etmeme müsaadenizi istirham 
ediyorum. 

Ayda beş gün ve yılda 45 gün süresi tatil değil
dir, üyelerimizin bunları kullanmamaları gerekli ol
duğu bir husustur, yasaklanmış bir husustur. 

Bir ikincisi; ara vermeler, senede iki üç defa vu-
kubulan bayramları ve Bütçe görüşmelerini takip eden 
günlerde vukubulmaktadır ve bunların süresi de, ma
dem bahsi zabıtlara tescil edildi on günü aşmama-
lıdır. İleride de tartışma konusu olacaktır. 

Binaenaleyh, bunlar hesaba katılmadığında, bir 
takdir meselesidir. Milletvekillerinin denetim görevle
rini yapabilmelerine fırsat veren bir unsur olduğu 
için teklif etmiştim. Eğer Genel Kurul aksini düşü
nüyorsa önerimi geri almam daima mümkündür. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın öztürk'e, Sayın Kantarcıoğlu'na evvela te

şekkür ederim, diğer üyelerimize de teşekkür ederiz 
gayet tabiî.. 

Zannediyorum getirdiğimiz düzenleme, ihtiyaca ye
terlidir ve daha çok, Meclisi çalıştırmaya teşvik ede
cek bir düzenlemedir. 

Sayın Kantarcıoğlu belirttiler. Bunun içerisinde 
ara vermeler dahil değildir, hafta tatilleri, resmî bay
ramlar dahil değildir. Bunları da ilave ettiğimiz za
man belki dört ayı da geçecektir. 
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Bu bakımdan, zannediyoruz yeterlidir, fazla ol- I 
ması uygun değildir. Parlamenter çalışma ve yasama I 
düzenine de uygundur. 1 Eylülde toplanması, Bütçe- I 
nin de müzakeresine uygun bir zamandır. Bu bakım- I 
dan, tatilin uzatılması teklifine katılmıyoruz. I 

Teşekkür ederim. I 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, önergemi 

geri alıyorum. I 
BAŞKAN — Sayın Cebeci?... 
ABDÜLBAKI CEBECİ — Geri almıyorum efen

dim. I 
BAŞKAN — Komisyondan, Sayın Şahin soru

yor. I 
AVN1 ŞAHİN — Sayın Başkan; Sayın Kantarcı-

oğlu, Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını öğret
menlerin çalışmalarıyla kıyasladılar ve Sayın Komis- I 
yon Sözcüsü de teşekkür buyurdular; kendileri, de I 
Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını öğretmenlerin I 
çalışmasıyla denk mi tutmaktadırlar?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — İngiltere Parlamento

sunda senede kaç kanun çıkar?... Bunun etütlerini I 
yaptınız mı?... I 

Parlamentoda müzakerelerin dikkatli dinlenmesi- I 
nin esas olduğu ve vatandaşla temasın da sık bir şe- I 
kilde yapılıyor olması gerektiğini nazarı itibare al- I 
diniz mı?... I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Sayın Şahin'in, bir üyemize, hatta bütün üyele- I 

rimize teşekkür ettik, bunu bir kusur gibi gösterme- I 
sine bir anlam veremedim. Bir defa, öğretmenlerle I 
aynı paralelde tatil yapmasını ölçü almadık biz. Sa- I 
ym Kantarcıoğlu'nun çıkardığı günü ölçü olarak al
dık, yani geçici olarak şimdi şurada değerlendirdik, I 
o bakımdan. I 

Diğer taraftan, ingiltere Parlamentosunun yılda I 
kaç kanun çıkardığını ben biliyorum, Sayın Yeğen- I 
ağa biliyorlarsa söylesinler. I 

Üç aylık süre, milletvekilinin kendi seçmenleriy
le kendi bölgesinin seçim meseleleriyle memleketin I 
meseleleriyle ilgilenmesini, uğraşmasını yeterli kılacak I 
bir süredir, zannediyorum yeterlidir. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon, Sayın Cebeci' I 

nin önergesine, dinlediğiniz gibi, katılmıyor: Dikkate 
alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme- I 
mistir. I 
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Sayın Uzunoğlu; önergeniz daha evvelce okun
du, bir açıklama yaparsanız doğrudan müzakereye 
alayım efendim. 

Buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
99 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile ilgili olarak 

vermiş bulunduğum önergede, Meclisin zorunlu haller
de vermiş bulunduğu araların genel tatil günlerinden 
sayılmayacağı belirtilmektedir. Malumlarınız olduğu 
üzere, Meclislerimiz, zaman zaman zorunlu hallerde, 
duruma göre aralar vermektedirler. Bu araların açıklık 
getirmek bakımından konuya, genel tatil günlerinden 
sayılmamasını burada açıklığa kavuşturmuş bulunmak
tayım. 

Bunun yanında, üçüncü fıkranın sonunda, «Mec
lis ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya 
veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhur
başkanınca toplantıya çağrılabilir» denmektedir. Oy
sa, Anayasa Komisyonunun metninde, «Çağrılır» söz
cüğü yer almış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanının, doğrudan doğruya Meclisi top
lantıya çağırması elbette muayyen sebeplere bağlı ol
mak lazım gelir. O halde, bir başkasının iradesini de, 
onu açıklamayı yine kendisine bırakmak iktiza eder. 
Yoksa onun iradesine başkasının zorunluluk atfetmesi 
hiç doğru olmaz kanısındayım. 

Bu sebeple; «çağrılır» sözcüğünün yerine, «çağrı
labilir» sözcüğünün konulması uygun olacaktır; tak
dirlerine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz? Yok. Komisyonun görüşünü rica edi
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Burada, ara vermenin tatilin dışında olduğunu, 
biz yaptığımız açıklamada belirtmiştik. Bilmiyorum, 
ayrıca bunu belirtecek maddeye bir hüküm koymaya 
ihtiyaç var mı?.. Olmadığı kanısındayız. Araverme-
ler tatilin, üç ayın dışındadır. 

Ayrıca, «Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cum
hurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir.» şeklindedir Sa
yın Uzunoğlu'nun önergesi. Bizim metnimiz, «Çağırı
lır» şeklindedir. Bu bir zorunluluktur; yani mutlak 
surette Cumhurbaşkanının çağırmasını istediğimiz için 
bu bir mecburiyettir ve çağırması gerekir. Herhalde 
Bakanlar Kurulu yabana atılacak bir organ değildir, 
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Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kuruludur; karar 
vermiştir, Cumhurbaşkanına «Toplantıya çağır» diye 
ve o da mutlak çağıracaktır. Onun için «Çağırılır» 
şeklinde kalmasını arzu ediyoruz ve katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bir 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR 'UZUNOĞLU — Sayın Komisyon 

Sözcüsü, «Bakanlar Kurulunun istemi üzerine» mü
talaasını yürüttüler. Oysa bir de yukarıda, doğrudan 
doğruya Cumhurbaşkanının kendi iradesiyle Meclisi 
toplantıya çağırması söz konusudur. O husus hak
kındaki düşünceleri nedir?... Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Zaten onu açıklamaya ihtiyaç yok. «Cum
hurbaşkanı kendi iradesiyle toplantıya çağırabilir» 
şeklinde bir hüküm hiçbir şey ifade etmez. Cumhur
başkanı, devletin başkanı olarak toplantıya çağır
mayı lüzumlu görüyorsa, bir olay varsa, gayet tabiî 
çağıracaktır. 

Teşekkür ederim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

zabıtlara geçmiş bulunduğu için bendeniz aydınlan
mış oldum; önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Bu durumda 99 uncu maddeyi katî şekilde, Ko

misyondan geldiği şekliyle oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

100'üncü maddeyi okutuyorum: 
B. Başkanlık Divanı 
MADDE 100. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı, Başkanvekil-
leri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti grup
larının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağ
layacak şekilde kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis 
üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itiba
ren on gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilen 
adaylar arasından gizli oyla bir yasama dönemi için 
Meclisçe seçilir. İlk iki turda üçte iki, üçüncü turda 
salt çoğunluk aranır, üçüncü turda salt çoğunluk sağ
lanamazsa, bu turda en çok oy alan iki aday için 
dördüncü tur oylama yapılır; dördüncü turda en fazla 
oy alan başkan seçilmiş olur. 

Başkan vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirleri için 
bir seçim döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin 
görev süresi iki yıl, ikinci devre için seçilenlerin gö
rev süresi üç yıldır; bunların seçim nisabı, tur sa
yısı ve usulleri Meclis içtüzüğünde belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bu
lunduğu siyasî partinin veya parti gurubunun Meclis 
içinde veya dışındaki faaliyetlerine; başkan ve baş-
kanvekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında, 
Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan oy kulla
namaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili dokuz önerge 
var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 100 üncü maddesine yeni bir 

3 üncü fıkra ilavesini; 3 ve 4 üncü fıkralarının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini, tasarıdaki 5 inci fıkra
nın da 6 ncı fıkra olmasını arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
için bir seçim döneminde iki seçim yapılır. İlk se
çimlerin görev süresi 2 yasama yılı, ikinci devre 
seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Üyeleri 
içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren 10 gün 
içinde gizli oyla seçilir. İlk iki turda üçte iki, üçüncü 
turda salt çoğunluk aranır. Dördüncü turda en fazla 
oy alan Başkan seçilmiş olur. 

Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve idare amirlerinin 
seçimlerine ait usul ve şartlar Meclis içtüzüğünde be
lirlenir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 100 üncü maddesinin 3 ve 4 

üncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
önergemin geri kalan kısmının okunmasına gerek yok; 
beş yıllığa göreydi; onun için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim.. . 
Müteakip önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
T.C. Anayasa Tasarısı 100 üncü madde 3 üncü 

fıkra 1 inci cümlesi ile 4 üncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
3 üncü fıkranın 1 inci cümlesi : 
TBMM Başkanı Meclis üyeleri içinden meclisin 

toplandığı günden itibaren 10 gün içinde başkanlık 
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divanına bildirilen adaylar arasından gizli oyla bir yıl 
için seçilir. 2 nci yılın başında seçilen başkanın gö
revi yasama dönemi sonuna kadar devam eder. 

4 üncü fıkra : 
Başkanvekilleri ile kâtip üyelerin ve idare amirleri

nin seçimleri de başkanla birlikte ve aynı süreler için 
seçilirler. 

Gerekçe : 
Seçimden sonra toplanan TBMM. de üyeler ge

nellikle biribirlerini yeteri kadar tanımamaktadırlar. 
İlk seçimde, Başkanlık divanının seçiminde isabetsiz
lik ve yönetim ile çalışmalarında yetersizlik olabilir. 
Bu durumu, bir yasama dönemi devam ettirmemek 
için 2 nci yılın başında 2 nci bir seçim faydalı olacak
tır. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Başkanlık Divanını düzenleyen 100 üncü 

maddede Başkanın bir dönem normalde, 5 yıl için 
seçileceği öngörülmektedir. Genel konuşmamda be
lirttiğim üzere sayısız sakıncaları olan bu seçim ye
rine idaredeki istikrarı sağladığı uzun deneyimle tes
pit edilmiş olan bir yıllık süre ile Başkan ve Başkan
lık Divanının diğer üyelerinin seçilmesini ve madde
nin buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
100 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenen 

Meclis Başkanı seçimi esaslarına açıklık getirmek 
amacıyla bu fıkranın ikinci cümlesinin aşağıdaki şe
kilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
«İlk iki turda üye tamsayısının üçte iki, üçüncü 

turda salt çoğunluğu aranır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 100 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrasından sonra aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Ancak TBMM üyelerinin beşte birinin isteğiyle 

Meclis, salt çoğunlukla Meclis Başkanının değiştiril
mesine karar verebilir. Yeniden yapılacak seçimde 
de ikinci fıkra hükmü uygulanır.» 

Sayın Başkanlığa 
100 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının aşağıda ifa

de edildiği şekilde yer almasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Halü EVLİYA Ayhan FIRAT 

«Başkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirleri 
için bir seçim döneminde iki seçim yapılır. İlk seçi
lenlerin görev süresi üç yıl, ikinci devre için seçilen
lerin görev süresi iki yıldır; bunların seçim nisabı, tur 
sayısı ve usulleri Meclis İçtüzüğünde belirlenir.» 

Meclis Bakanlığına 
100 üncü maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarındaki 

«Tur» kelimesinin (oylama) olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında hem tur 

ve hem de oylama geçmektedir. Tur'dan maksat oy
lama olduğuna göre tabirlerde birliği sağlamak üze
re böyle bir değişiklik uygun görülmüştür. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

Necdet GEBOLOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 100 üncü maddesine son fık

ra olarak aşağıdaki hükmün ilave edilmesini önerir, 
gereğini arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Baş

kanlık Divanının diğer üyelerinden herhangi bir se
beple boşalma olması halinde, yerlerine yukarıdaki 
esaslara göre yenileri seçilir.» 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz isteyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, aldı

ğımız prensip kararına göre, her fıkra hakkında ayrı 
önerge verilecekti. Şimdi görüyoruz ki, arkadaşları
mız, birçok fıkralar hakkında bir önerge veriyorlar. 
Takip güçlüğü olduğu gibi, müzakere güçlüğü de olu
yor. Başkanlığımızın buna çare getirmesini arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güray, takdir edersiniz, Baş
kanlık ancak bir temennide bulunabilir. Temenninize 
iştirak ettiğimi bütün üyelerimize tekrar duyurmak 
isterim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, görülüyor ki, verilen önergelerin hemen hemen 
hepsinde esas bakımından ayrılık yok; ufak tefek ay
rıntılar var. Bu bakımdan, saatlerce zaman kaybına 
yol açıyoruz. Eğer tensip buyurulursa, değerli arka
daşlarım Komisyona takdim etsinler bütün önergele
ri, Komisyon bu önergelerin ışığı altında gereken ça-
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lışmayı yapsın ve böylece zamandan tasarruf ede
lim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyondan böyle bir talep gelmedi. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Bu usule katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üze
rinde müzakere açıyorum. Açıklama için, buyurun 
Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının 100 üncü maddesinde, Baş
kanlık Divanı seçimlerine, yeni bir üçüncü fıkra ila
vesiyle bir düzenleme getiriyorum ve Başkanın seçi
miyle, idareci üyelerde üçüncü, dördüncü fıkrada 
değişiklik yapıyorum. 

Meclis ilk toplantısından itibaren üyeler birbirini 
tanımaya başlayacaklardır. Siyasî parti döneminde 
çabukça, herkesin birbiriyle tanışması olağandır. 10 
gün içinde seçilme esası kabul edildiğine göre, mad
dede ayrıca bir adaylık süresi tespit ediyorrnuşcası-
na diyor ki, «Başkanlık Divanına bildirilen adaylar 
arasından 10 gün içinde...» Bunun gereği olmadığı 
kanaatindeyim. 

Gösterilen adaylar, oy toplamaması halinde her 
zaman değİştirilebilmelidir. Mutlak surette o adaylar 
üzerinde 10 gün içinde bildirdikten sonra, başka bir 
aday gösterilemeyecek manasını çıkartıyorum bura
dan. 10 gün içinde seçimler devam edeceğine göre, 
son tura kadar gerekirse başkan adayı gösterilebilme-
lidir^ 

Sayın arkadaşlarım; 
Sonra, en son turda, dördüncü turda en çok oy 

alan iki aday arasından seçilir, deniyor. Bu, benim 
anlayışıma göre, adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı
dır. Şöyle ki, son tura gelmeden üç aday var; bu 
adaylar 120, 121 ve 122 oy almış olsunlar. Arada çok 
az, bir oy fark olan bir arkadaş dördüncü turda iki 
arkadaşıyla beraber oylamaya gidecektir. Bu, bence 
çok adaletsiz bir durum doğuracaktır. 

Ayrıca, Meclis Başkanı ve diğer divan üyeleri 2 
yasama yılı için, sonra da 3 yıl için seçilmelidir. Bu 
getirilen Tasarıda, Meclis Başkanı 5 yıl için seçilmek
tedir. isabetli bir seçim yapılmadığı takdirde, 5 yıl 
beklemek zarureti doğacaktır. Ancak, divan istifa et
tiği takdirde görevinden ayrılabilir, başka türlü bir 
düşürme yolu da yoktur. Onun için ben, Başkanın, 
seçim dönemi 5 yıl kabul edildiği için, birinci tertipte 
2 yıl, ikincisinde 3 yıl için, Başkanlık Divanı üyele-
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riyle beraber, toptan seçilmesini teklif etmiş bulunu
yorum. 

Maddede «yasama dönemi» diye ifade edilen iba
reyi ben, «seçim dönemi» olarak kabul ediyorum. 

Bir de son fıkra olarak; Başkanın seçilmesi bu
rada gayet açık şekilde belirtildikten sonra, «Başkan-
vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinin seçimleri
ne ait usul ve şartların (burada olduğu gibi değil) 
Meclis içtüzüğünde belirtilir.» diyorum. Tasarı, «Bun
ların seçim nisabı, tur sayısı, usulleri Meclis içtüzü
ğünde belirlenir.» diyor. Bunlara da gerek olmadığı 
kanaatindeyim. 

Takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üzerinde görüşmek 

isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi, Meclis Başkanlık 

Divanının seçiminde Başkanın seçimini 2 yıl için ge
tirmekte, seçim usulünde ve diğer başkanvekillerinin 
seçimiyle ilgili hususlarda da içtüzüğe bırakmaktadır 
birçok meseleleri. 

Şimdi, biz Komisyon olarak evvela Başkanın gö
revinin süre bakımından neden 5 yıl için seçildiği 
üzerinde duralım. Bundan önceki dönemlerde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlarının ve Başkan
lık Divanının teşekkülünde meydana gelen siyasî 
entrikaları gördük, şahit olduk. Meydana getirmek 
istediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının, özellikle Başkanının birtakım politik tar
tışmaların dışında kalmasını sağlamak ve Meclisin 
uzun, devamlı bir süre içerisinde çalışmasını sağla
mak; dolayısıyla bir yılda bir, iki yılda bir devamlı 
olarak Meclis Başkanı kim olacaktır; bunun birta
kım kulislerinin yapılmasından kaçınmak, bu suretle 
Meclisi bütün bu çalkantılardan kurtarmak için, Mec
lis Başkanının süresini 5 yıl kabul ettik. 

Ayrıca, Başkan seçilecek kimseler için aday ol
ma süresi de tespit ettik. Bu usulü Cumhurbaşkanı 
seçiminde de getirdik. Aday olmak için 10 günlük bir 
süre tespit ettik, getirdiğimiz Tasarıda. Meclisin ira
desinin hangi aday üzerinde toplanacağının ilk 10 
gün içerisinde ortaya çıkmasını sağlamak için bunu 
belirttik. Bizim getirdiğimiz usulde mutlak surette 
bu adaylardan birinin Başkan olarak seçilmesi kesin 
olarak ortaya çıkmaktadır. Başkan seçimlerinin bir
takım dalgalanmalara bırakılmaması, birtakım siya
sî entrikalara, pazarlık konularına bırakılmaması söz 
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konusu olduğu için, hem ilk açılışta adayların orta
ya çıkmasını, hem de yapılan oylamalar sonunda se
çimin kesin olarak sonuçlanması ve Başkanın orta
ya çıkmasını hedeflemektedir. 

«Yasama dönemi» deyimini kullandık; «yasama 
dönemi» deyimi, kanımızca isabetlidir. «Seçim dö
nemi», seçime girildiği andan itibaren başlayıp da, 
seçimıin sonuçlandığı zamana kadar süren dönemdir. 
Bundan sonra başlayan dönem, Meclisin yasama dö
nemidir. Meclisin Başkanı söz konusu olduğu için, 
burada bu deyimi tercih ettik; ama Meclisin her 5 
yılda bir seçim yapılması için tespit ettiğimiz döne
mi, seçim dönemi olarak ifade ettik. Meclisin çalış
ması için geçen zamanı da, yasama dönemi olarak 
kabul ettik. Bu bakımdan kullandığımız «yasama dö
nemi» deyiminin isabetli olduğu kanısındayız. Bütün 
bu nedenlerle Sayın Arkadaşımızın önergesine Ko
misyon olarak katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru 
sormak istiyorum bu konu üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Yasama döneminden 

maksat, yasama yılı mıdır, yoksa bir seçimden öteki 
seçime uzanan süre midir?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Bir seçimden öbür seçime kadar uzanan 
süre, yasama dönemidir. Bu yasama dönemleri, ken
di içinde yasama yıllarına ayrılır gayet tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Soru sormak isti

yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

Komisyonun Sayın Sözcüsü, üçüncü fıkrada «Yasa
ma dönemi» diyor, Meclis başkanı için. «Başkanve-
killeri, kâtip üyeler, idare amiri için bir seçim dö
nemi» diyor. Acaba, idare amirleri başka bir dönem 
için mi seçilecektir? Çünkü ayrı ayrı ifade edildi. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; 

Bu, başkanvekillerinin seçimlerinde tespit edilen 
süre, yasama dönemi için seçilmediklerinden dolayı, 
bu deyim kullanılmamıştır orada. Bu deyim, Mecli
sin bir çalışma dönemidir. Faaliyet dönemi olduğu 
için, burada da gerekiyorsa «Yasama dönemi» diye
biliriz; ama «Seçim dönemi» dendiği takdirde sa
kıncalı olur. Zira, kendileri için söz konusu olan se

çim süresi, kendileri için seçim dönemi olabilir; ama 
Meclis için seçim dönemi olmaz. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, benim öner

gem Sayın Âyanoğlu'nun önergesiyle, seçim süresi 
bakımından yakınlık gösteriyor. Ben ilk seçimin, 1 
sene, müteakip seçimin de dönem sonuna kadar, 
yani 4 sene olmasını arz etmiştim. Tensip ederseniz 
birlikte oylansın. 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ'un, «... başkanı Mec
lis üyeleri içinden Meclisin toplandığı günden itiba
ren 10 gün içinde başkanlık divanınca belirlenen 
adaylar arasından gizli oyla 1 yıl için seçilir» 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Baş tarafı aynı zaten, yal
nız süre.. 

BAŞKAN — Evet aynı. «...İkinci yılın başında 
seçilen başkanın görevi yasama döneminin sonuna 
kadar devam eder.» Dördüncü fıkraya?.. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Aynı, onunla paralel za
ten., 

BAŞKAN — Paralel. Hay, hay, teşekkür ede
rim, 

Sayın Cebeci, sizin önergeniz de Sayın Âyanoğ
lu'nun verdiği önerge gibi, «... İlk turda üye tam 
sayısının 2/3'ü...» 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Hayır efendim, be
nimki o değil. Maddede, «İlk turda 2/3, üçüncü tur
da salt çoğunluk aranıyor» diyor. Buna açıklık ge
tirmek için, «İlk turda üye tam sayısının 2/3'ü, üçün
cü turda salt çoğunluğu aranır.» Yani üye tam sa
yısının...» ibaresi var. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Sayın Âyan
oğlu da aynı cümleyi kullanmış. Diyor ki, «tik iki 
turda 2/3, üçünoü turda salt çoğunluk aranır». Bu 
itibarla sizinkisiyle aynı. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, fark var, 
benimkiyle üye tam sayısının... 

BAŞKAN — Affedersiniz... 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Tasarı da zaten öyle, 

onun gibi; fakat Tasarıya açıklık getirmek için bu 
teklifi yaptım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, peki. Neticede 
mahiyeti itibariyle aynı, bununla beraber, üzerinde 
dururuz. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; 
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Sayın Başbuğ önerisinde, 1 yıl ve 4 yıllık iki 
parçaya ayırıyor bir yasama dönemini. Bu bakımdan 
bir ölçüsüzlük olarak kabul ediyoruz kendimiz için; 
kendilerinin değerlendirmesini kendileri için öyle ka
bul etmiyorum da, biz katılamıyoruz buna. 

Sayın Cebeci'nin önergesini de kabul edemiyo
ruz, zira sonsuza kadar bu seçim devam eder, eğer 
salt çoğunluk sağlanamazsa. Bu bakımdan Meclis 
başkanını seçmek hiç mümkün olmayacak, defalarca 
oylamanın tekrar etmesi gerekecek. Bu bakımdan ka
tılamıyoruz. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Efendim, ilk iki turda 
ve üçüncü turda... Ondan sonraki turda zaten, «en 
çok oy alan seçilir.» diyor. Bu kayıt, ilk iki tur ve 
üçüncü tur için. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; 

Affedersiniz, ben Sayın Cebeci'nin önergesini, 
Başkan seçiminin bu şekilde sonuçlanması için veril
miş bir önerge olarak kabul ettim; tavzih etmek isti
yorlar. «Salt çoğunluk» la, «Üye tamsayısının salt ço
ğunluğu» ifadesi arasında bir fark yoktur. 

BAŞKAN — Ben de biraz evvel onu arz etmek 
istedim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — O bakımdan ilavesine ihtiyaç görmüyoruz 
biz, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu önergeleri müsaade ederseniz 

birlikte mütalaaya alıyoruz; Sayın Âyanoğlu, Sayın 
Başbuğ ve Sayın Cebeci'nin önergelerini. 

RECAİ DÎNÇER — Önergelerle ilgili soru so
rabilir miyim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAÎ DÎNÇER — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
En güçlü başkanın dahi, 5 yıl bir meclise başkan

lık yapması çok güçtür, tahammül etmek de çok 
güçtür. Acaba Komisyonumuz 2, 5 yıl ve 2,5 yıl ola
rak kabul etmezler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET VELÎD KORAN — Önergeler birleş

tirildi, önergelerin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Bir yasama dönemini 5 yıla çıkarttık. Biz, 2 - 2,5 

senelik bir yasama dönemine sahibiz, 1 yıllık bir Dî
van seçtik, Divanımızın ıstırabını ve bizim de ıstıra
bımızı canlı olarak müşahade ettik. Düşününüz ki, 

bir başkan seçilecek, 5 yıl kalacak. Beşer şaşar... isim 
güzel şeydir, rütbe güzel şeydir, mevki güzel şeydir; 
ama icraat ve fiiliyattaki tasarruflar ayrı şeydir. Öy
le bir an gelir ki, Meclis kendi kendisine lanet okur; 
ama tüzük icabı, Anayasa icabı, konan bu hüküm 
icabı, 5 yıl da onu istemeye istemeye başında tutar. 
Böyle şey olmaz. Ne Meclise ıstırap çekmek, ne Mec
lisin, protokolde devlet başkanından sonra yer alan 
zatını yıpratmak bizim hakkımız değildir. 

Hukukun üstünlüğü prensibinden bahsediyoruz 
zaman zaman; hukukun geçerliğinin, hukukun, dev
letin ana temeli olduğundan bahsediyoruz zaman 
zaman; ama icraata geçtiğimiz vakit, karşımıza ge
len maddelerin hukukun üstünlüğü prensipleriyle 
bağdaşmadığını da üzülerek görüyoruz. 

5 yıl için bir Başkan seçiyoruz. Benim tahminime 
göre bu, tamamen yanlış, üzerinde katiyen durukna-
ması icap eden bir seçim sistemidir. Yasama yılı beş 
yıla çıkmıştır; ama yürütme organlarının da buna 
muvazi olarak beş yıl iş başında kalması demek de
ğildir. Başbakan seçilir; ama yasama döneminin so
nuna kadar başbakan, başbakan olarak kalacaktır 
demek değildir. Zamanı gelecek, adem-i itimat oyu alıp 
düşecektir, zamanı gelecek kendisi istifa edecektir. 
Ama Meclis Başkanlığı için ademi itimat beyanı 
yoktur. Böyle bir sistem yoktur. «Beş sene burada 
kalacak» dediğiniz zaman, hukukun ana ilkelerine ay
kırı bir hareketi Anayasanın içerisine sokmuş oluyor
sunuz. Divan için de aynı şeyi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Başkanvekillerinin çektikleri sıkıntıyı, güçlüğü bu 

on ayhk devre içerisinde gördük. Onların göstermiş 
oldukları bu tahammüle hakikaten, bütün saflıkla ve 
bütün kalbimle şükran borcum var ki, orada otura-
bildiler, bizim taarruzlarımıza, bizim suallerimize, bi
zim akıl ve mantık dışı davranışlarımıza tahammül 
ettiler, 

BAŞKAN — Estağfurullah, efendim. Teşekkür 
ederim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Bizim de buna 
hakkımız yok. Beni af buyursun bütün arkadaşla
rım, zaman zaman biz bunları yaptık. Ben yaptım, 
siz yaptınız, o yaptı, bu yaptı; isim vermiyorum. Za
man zaman yaptık. Konuşmak hoş şeydir; ama bir 
şey getiriyorsa hoş şeydir. Huzursuzluk yaratıyor
sa, hoş şey değildir arkadaşlar; çirkin şeydir. Bu 
arkadaşlarımıza da, «Sen iki sene burada oturacak
sın, üç sene burada oturacaksın.» demeye bizim hak
kımız yok. Gelin, yıllardan beri, 1924'ten beri devam 
eden Meclis sistemindeki prensipleri değiştirmeyelim. 
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Yasama yılını beş yıl yaptık diye, Divanı, ona mu
vazi olarak, ayrı ayrı senelere bölmemize de lüzum 
yok, yine her yasama yılının başında Divan seçimini 
yapalım; arkadaşlarımıza huzur verelim, enerji vere
lim, dinamizm verelim ve bir hukuk mantığının te
essüsüne yardımcı olalım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Samimî olarak arz ediyorum; biz şu anda oluşan 

Divanın aleyhine az mı konuştuk? Niçin bir gerçeği 
kabul etmek istemiyoruz? Niçin bunu bile bile yeni 
birtakım hükümler getirerek, bizden sonra gelen ar
kadaşlara sıkıntılı anlar geçirtmek istiyoruz? Benim 
tahminime göre, buna da hakkımız yok. Eğer haki
katen bir düzen oluşturmak istiyorsak, hakça bir dü
zen oluşturmak istiyorsak, her yasama yılının başın
da Divanımızı seçelim, seçim şartlarını içtüzüğümüze 
göre yapalım; Meclisimize bir dinamizm getirelim. 
Hem, «Seçilen arkadaşlarımız bir daha seçilmez» di
ye bir kaide yok; bir daha da seçilir, icap ederse beş 
sene de seçilir; ama onu, o günün şartlarına bıraka
lım. 

Maruzatım budur. Beni sabırla dinlediniz, say
gılarımı sunarım. Sürçü lisan olduysa affınızı rica 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
BEŞtR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

bir soru sorabilir miyim? Zapta geçsin. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları tabiî efendim, 

buyurun. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Konuyu biraz 

daha aydınlatmaları bakımından arz ediyorum. 
Şimdi, burada Divanın Başkanı ve Divan üyeleri 

için zamanla sınırlı bir ölçü getirilmiştir. Acaba bu 
ölçü içerisinde Divan Başkanı, Meclis Başkanı, yar
dımcıları, istifa etmek istedikleri zaman, istifa ede
meyecekler mi? Yani «mutlaka iki yıl süreyle bu işi 
yapma mecburiyetindesiniz.» anlamında mıdır?.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Hamitoğulları gayet iyi bilirler, biz «An

garya yasaktır» diye kabul ettik, istifa etmek isteyen 
bir Başkanı kimse zorla orada tutmaz veyahut da 
başkan yardımcılarını hiç kimse orada zorla tutmaz, 
tutamaz. Bu bakımdan kendilerinin hakkıdır istifa et
mek. 

Sayın Başkanım; 
Yalnız biz, Sayın Cebeci'nin verdiği önergede be

lirtilen «Üye tamsayısının salt çoğunluğu» şeklinde 

olmasını kabul ediyoruz. Onu önce kabul etmemiş
tik; ama sonra arkadaşlar aramızda, kendimiz görüş
tük, daha .kesin bir ifade getirmek için, o ifadeye ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir arzum var. 
BAŞKAN — Soru mu efendim? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır, usulü bir arzum 

var. 
Benim önergemde, bir yılda bir seçim yapılması 

öngörülmektedir. Bu mesele de konuşuluyor, eğer im
kân verirseniz birleştirelim. Sadece izah sadedinde 
söz veriniz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, müsaade ederseniz 

bunlar oylama safhasına gelmiştir. Bilahara da sizin-
kisini dikkate alacağım. 

Sayın Âyanoğlu'nun ve Sayın Başbuğ'un önerge
lerine Komisyon katılmadığını ifade ediyor. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Müzakeresi yapılmış olduğu için, Sayın Cebeci' 
nin önergesini oyluyorum. Buna Komisyon katılıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate almak üzere değil, katî şe
kilde katılıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — «tik iki turda üye tamyasının 2/3'si, 
üçüncü turda salt çoğunluğu aranır» şeklindedir. Bu
na katî şekilde katılıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet. 

BAŞKAN — Evet, katî şekliyle Sayın Cebeci'nin 
önergesini oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın Cebeci'nin önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Fırat'ın önergesini okutmuştum... 
Sayın Fırat, eğer açıklama ihtiyacındaysamz, açık

lama rica ediyorum. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Benim önergem, 90 inci maddenin parelinde ha

zırlanmıştır. 90 inci maddede, «Ara seçimleri genel 
seçimden 30 ay, yani 2,5 sene geçmedikçe yapılamaz,» 
kaydı vardır. Bu maddede ide, yanılmıyorsam üçün-
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cü fıkra, Meclis Başkanı hariç, başkan yardımcıları 
ve Başkanlık Divanıyla idareci üyelerin birinci defa 
iki yıl için, ikinci defa da üç yıl için seçilmelerini 
öngörmektedir. Birinci defa iki yıl için seçimden son
ra, ikinci seçim yapılacak anlamı çıkıyor ve ondan 
altı ay sonra da ara seçimi yapılacaktır. Ara seçimi, 
devamlı partilerin Meclisteki kuvvet dengelerini de
ğiştirebilir; dolayısıyla yeni bir seçim veya bir İçtü
zükle Anayasanın çatışması mevzuunu ortaya çıkara
bilir. Ben bunu önlemek için, üçüncü fıkranın; birinci 
seçimin üç sene için, ikinci seçimin iki senede olma
sı için bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu takdirde 
ara seçimleri yapıldıktan sonra, ikinci Başkanlık Di
vanının teşekkülü için seçim yapılacak, bu da kuv
vet dengesine göre teessüs edeceği için, mesele kal
mayacaktır. 

Teşekkür ederim, durumu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, önergenizin ikinci kıs
mını da lütfen açıklayınız; çünkü, «Seçilenlerin görev 
süresi iki yıldır. Bunlarım seçim nisabı, tur sayısı ve 
usulleri Meclis İçtüzüğünde belirtilir.» şeklinde bir 
bölüm de var. 

AYHAN FIRAT — Orası aynen Sayın Başkan, 
aynen Komisyonun getirdiği gibi. Değişiklik, Komis
yon, «Birinci defa iki yıl, ikinci defa üç yıl» diyor, 
ben, 90 inci maddede ara seçimi müteakip seçim ol
ması için, birinci seçimin üç sene, ikincci seçimin iki 
sene için geçerli olması teziyle yapmıştım; öbür taraf 
aynıdır. 

Teşekkür ederim. 

BA§KAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dal, Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde görü

şünüz?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Fırat'ın önergesinde söz konusu edilen hu
sus, daha önce görüştüğümüz bir madde dolayısıyla 
da dile getirilmişti. Endişe etmesinler; bu ara seçim
leriyle başkanvekillerinin süreleri birbirine denk düş
müyor endişesindeler. 

Bundan önceki dönemde de İçtüzük hükümlerine 
göre düzenleniyordu. Orada da birtakım partilerin 
sandalye sayısına göre Başkanlık Divanına katkıları 
İçtüzük hükümlerine göre ve partiler arasında yapı
lan bir anlaşmayla halloluyordu. Bir aksama olma
mıştır, zannediyorum yine o şekilde çözüme ulaşa
caktır. Bu bakımdan katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesine Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınması hususunu oy
luyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Öztürk, önergenizi bir iki cümleyle açıkla
mak istiyorsanız?... 

KÂZIM ÖZTÜRK - Lütfedersiniz Sayın Baş
kanım. 

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

arkadaşlarım; 
Tasarının geneli üzerinde arz ettiğim gibi, bir se

çimden çıkmış parlamentonun henüz üyelerini tanı
madan seçecekleri başkanla; beş yıl müddetle yöne
timini böyle bir başkanlık divanına verip bir buna
lım yaratma yerine, en büyük denetimi yapan Yüce 
Kurulun her yıl Başkanlık Divanını yeniden seçme
sinde herhangi bir sakınca yoktur. Nasrettin Hoca'-
nın hikâyesinden değilse, «Damdan düşene sorun ha
limi» diyor. 

Binaenaleyh, böylesine beş yıl süreyle bir divanın 
yönetimine parlamentoyu terketmenin büyük sakın
caları vardır. 

Komisyondan istirham ediyorum, her yıl seçme
nin, hele seçim usullerinin bu kadar kolaylaştığı bir 
dönemde; hiç zaman kaybı yok, belirli zaman içinde 
hemen seçim yapılacaktır, herhangi bir sakıncası yok
tur. Her yıl Başkanlık Divanının seçiminde büyük isa
bet vardır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz? . Sayın İğneciler lehte, aleyhte?.. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Önergenin 

lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Tabiî bunun çeşitli mahzurlarını değerli üyeleri

miz dile getirdiler. Şöyle bir durum da hâsıl olabilir: 
Bir iktidar partisi Anayasa Mahkemesi kararıyla kapa
tılmış olabilir. İktidar partisi derken, 250 - 300 üye
li bir parti kapatılmış olabilir. Biz, Sayın Meclis Baş
kanını beş yıl için seçersek, ondan sonra gelecek 250, 
300 civarındaki milletvekili, kendilerinin seçmemiş ol
duğu bir başkanla karşı karşıya kalacaklardır. 

Bu itibarla, ben de önergenin lehinde bunu bir 
destek olmak üzere arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Söz almak isteyen başka sayın üye?.. Sayın Batu-

ralp, önergenin lehinde buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan ve sayın 

üyeler; 
Biraz evvel Sayım Koran bu hizmetin gayet yorucu 

olduğunu teferruatıyla ifade ettiler, 
Bu yorucu hizmetin beş sene müddetle bir kadro

ya verilmesine karşıyım; her yıl değişmesi gerekir. 
Bir evvelkinin yeterli yetersiz taraflarını mütalaa ede
rek, yeni seçilecek kadronun daha iyi çalışacağı inan
cı içerisindeyim .Onun için her sene başkan ve kadro
sunun değişmesini destekliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — önergeyle ilgili bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Komisyonun 

getirdiği metin «Beş yıl» diyor, konuşan arkadaşları
mız «Birer yıl» diyorlar. Birer yıl Meclisi çok fazla 
meşgul eder. Komisyon, acaba ilk bir yıl ondan son
ra ikişer yıl için bir alternatif getirebilir mi?.. Böyle 
bir teklife ne derler?.. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum, 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

«tik bir yıl, daha sonra dört yıl» önergesi vardı, 
kabul etmediniz. Şimdi, bir yıllık her yıl Başkanın ve 
Başkanlık Divanının yeniden teşekkülü anlamında 
bir önerge var elimizde, bu önerge Sayın öztürk'e 
aittir. 

Evet, bu bir yıl çok kısa bir süre. Her yıl Mecli
si, Başkanlık Divanının teşekkülü için yeniden bir or
tama sokmak doğru gelmiyor bize; bunun emsalleri 
görülmüştür. 

Bu bakımdan bu önergeye de katılamıyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk'ün önergesine Komisyon katılmı

yor. Önergenin dikkate alınması hususunu oyluyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Dikkate alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Genc'in, üçüncü fıkradan sonra bir fıkra 
eklenmesine dair önergesi var.. Sayın Genç, açıkla
ma yapınız lütfen; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim önergem şu yoldadır : Eğer Meclis seçti

ği başkandan memnun değilse, bunu her zaman için 
düşürme imkânıma sahip olmalıdır. 

Onu da şöyle öneriyorum : Meclisin beşte biri 
eğer önerirse ve Meclis salt çoğunluğu kararıyla Mec
lis Başkanım Meclis istediği zaman değiştirebilsin. 
Bana göre, Meclisin böyle bir alternatifi olursa, ne 
memnun olmadığı bir Meclis Başkanının idaresinde 
beş sene kalması gibi bir durum olacaktır, ne de, ben
den önce konuşan arkadaşlarımızın temas ettiği mah
zurlar sürecektir. Meclisteki üye tamsayısının beşte 
birisinin önerisiyle ve Meclis salt çoğunluğumun kara
rıyla Başkanını her zaman için değiştirme imkânına 
sahip olmalıdır. 

Ara seçimi olur da muhalefet partisi iktidara gelir
se, bu yolla da Meclis, Başkanım değiştirebilir. Benim 
önergem bu yoldadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayım Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı bakan

lar kurulu değildir; güvene göre, güvenoyu almak su
retiyle Meclise başkanlık eden bir makam değildir. 
Bu nedenle, Meclis güvenoyu vermemek suretiyle hü
kümeti düşürebilir; ama Başkanlık Divanı için aynı 
uygulamayı getirmemiz birçok sakıncaları doğurur. 

Her yıl belki birkaç defa Meclis Başkamı değiş
mesi durumunda kalabiliriz. Bu bakımdan bu öner
geye kesinlikle katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. Dik

kate alınmasını oyluyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci, önergeniz üzerinde açıklama yapa
cak mısınız? 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Müsaade ederseniz 
kısaca açıklamak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim şimdi, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Başkanlık Di
vanının herhangi bir üyeliğinin boşalması halimde ne 
yapılacağına dair bir hüküm yok .Bu bakımdan, son 
fıkra olarak «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
ile Başkanlık Divanının diğer üyelerinden herhangi 
bir sebeple boşalma olması halinde, yerlerine yuka
rıdaki esaslara göre yenileri seçilir» şeklinde bir fık
ranın getirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Burada bir boşluk yoktur. Boşalma olduğu tak
dirde, aynı usullerle yenisinin seçileceği gayet tabiidir. 
Bu bakımdan ayrı bir hüküm getirmeye ihtiyaç yok
tur. Katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon, Sayın Ce

beci'nin önergesine katılmamaktadır. Dikkate alın
masını oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir . 

Aynı maddede, kelime değişikliğiyle alâkalı Sa
yın Gözübüyük'ün bir önergesi var, «Tur» yerine 
«Oylama» kullanılmasını ister. 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Ona katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate almak üzere 
size vereyim veya katî şekilde oylayayım müsaade 
ederseniz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Oylayın efendim. 

BAŞKAN — «Tur» kelimesinin yerine «Oylama» 
kelimesinin kullanılmasını istiyor Sayın Gözübüyük 
ve Sayın Gelendost. Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Katî şekilde kabul edilmiştir. 

A. AVNÎ ŞAHÎN — Sayım Başkanım, müsaade 
ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şahin. 
A. AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkan, 28 inci sayfa

nın başındaki fıkrada, ikinci satırda «Yasama döne-
mi»'nden söz ediliyor. Bir sonraki fıkrada ise «Seçim 
dönemb'nden söz ediyor ve ikisi de aynı manaya ma
tuf .Biri başkan seçimiyle ilgili, diğeri başkanvekille-
ri ile ilgili. Bir ahenk sağlanması gerekmez mi aca
ba?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 

• • » • ^ > 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, başkamvekillerinin seçimleriy
le ilgili dönem, başkanın dönemi ile aynı sürede ol
madığı için farklı deyim kullanılmıştır .Bu seçim dö
nemi, başkanvekilleri için mahsus olan seçim döne
midir. Bunu daha önce açıklamıştık. 

Teşekkür ederim. 

A. AVNÎ ŞAHİN — Hayır efendim, arz edebilir 
miyim?... 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Ayrıca şunu da belirttik zaten Sayın Baş
kan, seçim dönemi, her beş yılda bir yapılan genel 
seçimler için kullandığımız dönemdir. Onu açıkla
maya ihtiyaç görmüyorum. 

Teşekkür ederim. 

A. AVNÎ ŞAHÎN — Arz edebilir miyim efen
dim?.. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, şunu rica etsem siz
den. Esas itibariyle bir önerge dikkate alınmak üze
re Komisyona verilmiştir ve iki önerge de katî şekil
de oylanmıştır .Esas itibariyle, Komisyon yeni bir me
tin getirmek durumunda olacaktır. Komisyona özel 
olarak izah ederseniz, zannediyorum daha esaslı şe
kilde vuzuha varmak mümkün olacaktır. 

A. AVNÎ ŞAHÎN — Hay hay. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
100 üncü maddeyle ilgili iki önerge katî şekilde 

kabul edilmiştir; bir önerge dikkate alınmak üzere 
Komisyona verilmiştir. Bu itibarla önergeyle birlikte 
maddeyi Komisyona veriyorum. 

Diğer maddeye geçmeden önce, sabahleyin aldı
ğımız karar gereğince, saat 21.00'de toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : BaşkanvekM Fenni ÎSLÎMYELÎ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
139 uncu Birleşimin Dördüncü Oturumunu açı

yorum-
101 inci maddeyi okutuyorum. 
C. İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri 
MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine gö
re yürütür. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katıl
malarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. 

Meclis, kendi kolluk işlerini Başkam eliyle düzen
ler ve yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Parlamentonun verimli çalışması disiplinle müm

kündür. Bu disiplini çoğunlukla partiler sağlar. Ana
yasamızın esprisi milletvekillerinin bir partinin üyesi 
olmasını öngörür. 

Bu nedenlerle Tasarının 101 inci maddesinin ikin
ci fıkrasının ikinci satırının sonunda «Bağımsız üye
ler grup kuramazlar» ifadesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının 1011 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Eşref AKINCI Sadi ERDEM 

Ali DİKMEN 
«Madde 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin bütün bina, tesis ve eklenti ve arazisinde kolluk 
ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzen
lenir, ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmet
leri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Mec
lis Başkanlığı emrine verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, açıklamada buluna
cak mısınız?.. Buyurunuz efendim. 

KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Asıl olan parlamentoda disiplini koruyarak prog
ramları gerçekleştirmektir. Bu nedenle, bağımsız üye
lik istisnaî ahvaldedir. Grup olmanın bazı avantajları 
vardır; sözde öncelik, hizmetlerde daha yaygın bi
çime getirilmelidir. Bu nedenle, bağımsızlığa değil 
bir parti üyesi olmaya zorlanma sistemimizin tabiî 
sonucudur. 

Bu nedenledir ki, geçmişteki deneyimlerden yarar
lanarak bağımsızların grup kurmama biçimi Anaya
sada ilke olarak yer almasını teklif etmekteyim. De
ğerli oylarınızla bu yolda karar verirseniz büyük bir 
meseleyi halletmiş olacağız. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın öztürk'ün önergesi üzerinde Sayın Güray 

buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, madde met

ni zaten o şekilde düzenlenmiştir. «Siyasî partiler» 
denmek suretiyle bağımsızlar grup kurma dışında 
bırakılmıştır, önergenin kabul edilmemesi uygun ola
caktır. Bunu arz ediyorum, önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. Teşek
kür ederim Sayın Güray. 

önerge üzerinde söz almak isteyen bir başka üye
miz?.. Yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkam, değerli arkadaşlarım; 

Önergeye katılamıyoruz. Madde açıktır. Teşek
kür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru sorabilir miyim 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bağıımsttiz 20 üye bir araya 

gelerek grup kuırafbiîteceik mıİdir KotmÜsyon mıeıtninıe 
göne? 

İBAŞKA/N — Kbhıteyöın)? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayım Başkan, dleğerDi üyeler; 
!Bir isiyasî partimin belli Mır fSklir vte düşünceyi 

ikltiildar olarak Mecliislfe savunması ve iktidara gel
mesi söz konusudur ve bunun için grup kurulur. Ay
rı ayrı ve rasgele kişMeriim ıbir anaya gelmesinden bel
li bir fikir ve düşünceyi savunma zannediyorum or-
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taya çıkarılamaz. Bizim maddemiz açıktur zaiten. 
«'Faritiler 20 kişilik gruplar kurialbil'ir» diyoruz. Bu ba
kımdan, açıklamaya ihtiyaç yolk gibi geTiyoır. Teşek
kür ederdim. 

(BAŞKAN — Teşekkür edlerim. 
'Komisyon Sayın Özhürk'ün önerg'esline kaltıimı-

yor. Dikkate alınlmıas'inı oyluyorum. Dikkate alın
masını kalbul ddenlıer... Etmeyenler... Dikkate alınt-
mast kialbul edilmemiştiir.ı 

Sayın Alkımca ve arkadaşlarıinım önergesine geçiyo'-
rujz. 

'Sayın Akıncı açıklaımalda bulunacaksınız?.. 
EŞREF AKINCI — Müsaade buyururlsamiz efen

dim?. 
îBAŞKAN — Buyurum efenldlim, rica ederim:. 

EŞREF AKINCI — Sayın Başkanımı, kıymetli 
arkadaşlarım; 

(Benlim bu 1Û1 inci madde hakkında maruzata 
ışiöyle olacaktır. Her ne kadar bu maddemin sonumda 
ıbir anafikir mevcut ise de, bilhassa Meclis çalış
maları sırasında meclisin faaliyetinle dsas teşkil ede
cek tüzüğe rniösnleit teşkil dtmek üzere bir 3 üncü fık
ranın, bu ma'ddeıye ait bir fıkranın şöyle tedvin edil-
masün'i ve şuradaki bir cürnlenlih benimi şitmdli arz 
edeceğim şekilde açıklanmasını daha uygun ve mua-
fılk bulduım. Müsaadenizle arz ddiyorutm : 

«Türkiye Büyülk Millet Meclisinim bültiün bina, te
sis, eklenti ve arazlisiride kolluk Ve yönetim hftzmet-
leri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürültütfür. 
Emmiyet ve diğer kolluk hizmetleri, için ydteri kadar 
kuvvdt ilgfMi makamlarca Meclis Başkanlığı emrine 
(ta'hısis edilir.» 

'Burmada bir noktayı açMamakta fiayda mülahaza 
ddiyoruto. Hepimizce malumdur ki, Meclisin bir iç 
emniyeti vardır, bir de duş emniyeti varıdır; yani 
binanın dışında alınacak emniydt -tertipleri tç em1-
niyeti İçişleri Bakanlığınca bu Meclisıe ta'hısis edilmiş 
poMs kuvveti tarafından sağlanmakta, dış emniyetli 
ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından Meclis Baş
kanlığı emrinle tahsis ddlillmıiş ve Mulhafız Alayımın 
kuruluşu içerliısiinlde bulunam Mledıis Muhafız Taburu 
tarafından yürütülmfektiddir. 

Bunun dışında, bilebildiğiim kadarıyle, Meclis Mu-
hiafız Talburunun emrlinlde ayrıca istanbul'da bir de 
Mıilllî Saraylar Muhafaza Bölüğü mevcuttur. O hal
de, yani buradaki Meclis Başkanımın Vazifeleri cıüm'-
lesimden bir tanesi de tsitanlbuMakıi Millî Sarayları-
omuzın mulha'fiazasıidir. 

O itibarla, böyle bir tavzihle ihtiyaç göırdüm. Çüm-
kü dış eimniydtinlim sağlaniması Genelkuırtmay Başikan-

Hığınıın vereceği kuıvvdtle olacaktır. îç emnliyetinin 
sağlanıması ise içişleri Bakanlığınca talhısiiıs edileedk 
polis kuvvetiyle yürütülecektir, 

Sonria burada Meclis Mulhafız Taburu yalnız em
niyet Ve mulhaıfaza bakımından Meclis Başkanlığı em-
rindeldir, diğer hususları tamamen Genelkurmay Baş
kanlığı dmrimdddir; Genelkurmay Başkanlığı dolayı-
ısııyle tabiî Muhafız Alayı emrimdleıdlir. 

Eğer Komisyon bu tavzih/i burada bir fıkra ola
rak uıygun bulurlarsa, zannederim bundan sonra ya-
pilaoak tüzüğe mesnıdt teşlkil dtlmesi bakımından bir 
kolaylık sağlayalbilecdktiir. 

Talbiî k'öyfliydtli Ylüce Heydtinize siaygıyla arz edi
yorum. Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederlim Sayın Akıncı. 
iSayın Akımcı'mıım öneırgdsi üzerimde söz almak is

teyen üyemiz?.. Yolk. Komisyonun göırüşüniü rica 
dd'iyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayım Başkan, bu önergeye olduğu gibi ka
tılıyoruz; bir 3 üncü fıkra olarak yer alması uy
gundur Komisyonca. 

BAŞKAN — 3 üncü fıkra çıkuyoır, 3 üncü fıkra 
yerime bu kaim oluyor, değil mi eferidim?.. 

ANAYASA KOMItîSYONU ADINA KEİMAL 
DAL — Bvdt efendim, 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Akıncı ve arka
daşlarının önerigdsine... Buyurumuz. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efemdiım,, «tahsis» 
«ddı'ilir yerline «verilir» denmesi mümkün mü, önerge 
s/ahlilbi Sayım Paşam kabul ettiler. 

'BAŞKAN — Sayın Akıncı katılıyor musunuz; 
«Başkanlığı emrine verilir» şeklimde düzeltiyorsunuz? 

EŞREF AKINCI — Bvdt. 
IBAŞKAN —- Komisyon bu şlekliyle iştirak edi

yor, «tverffl'ir» şeklinde düzeitiyoıruz. 
Önde Sayım Akıncı'nın öniergeisıimi; 3 üncü fıkra 

•yerinle biraz evvel sunldiuğulrmuız fıkranın ilave edil-
tmlelsimi öneren önergesini oylara nııza sunuyoıruırrı. Ka-
ıbul edenler.... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

.Böylece bu önlerge ile birflkıüe maddeyi kaıtî şe
kilde oyunuza suinuiyoTum : Kabul ddenler... Etme
yenler... Ka/bul ddlitmişltıir. 

IMıadde 102'yi okultuyorum, 
İD. Topllanitı Ve kanlar ydter sayısı 
İMADDE 102. — Bu Anayasada, başkaca bir hü

küm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi en aız üye 
tam sayışımın üçtle biri ile toplanır ve toplantıya ka-
tılamlanın salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar 
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yüfer sayısı hıiçlbir sökükte üıye tanı sayışımın dörtte 
birinden az ollaımaız. 

İBAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyorum, 
Meclis Başkanliğıma 

IÜ0İ2 ndi maddenin aşağıidaki şelkilde değ%tiritaesi-
n!i arz vıe telkılif eıderiz. 

•Madide 102. — Anlayasada başkaca hüküm olma-
'dıığt halende Tüılkiiye Büyük Milîett Meclisd en az 
üye tiamısiayıisıniın yarası ile toplanır ve toplanltııya ka-
Itılanların salt çoğunluğu ile karar Vemiır. 
A, Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELEıNDOST 

Necdet GEİBOLOĞLU 

Yülkıseik Başkanlığa 
Tasarının 102 nci maddesrinin aşağMaki şekilde 

•değiştiirilimlelslini arz ve tdkliitf ödbriz. 
Sbygılaomıizla. 

'Muhsin Zökâi BAYEIR Rıfat BAYAZIT 
Möhmıeitl HAZElR îbrahıi<m BARANGİL 

Toplantı ve karar yatter sayışıl 
Madde 102. — Anayasialda başlkia bir hüküm yok

sa Türküye Büyük Mülleit Meclisi en az üye taımısa-
yıısıının salt çoğunluğu ile toplanır ve topîanltıya ka
tılanların sallt çoğunluğu ile karar verir. 

Yüksek Başkanlığa 
DemdkiTaiüllk Batı ülketeminıin çoğunlda ol'duğu gibi 

Itioplanıtı yetler sayıisınfın kalkiııralması halAnıde paria-
mientlanun uzunca valkltlM işgal eden açılıştaki yokla
maları kalkacak ayrıca Meclisli çahştırmamaya yönle-
Jıik olbstrülksıiyonlara fırsat verillmielmiiş olacaktır. 

'Bunun yananda karar yeter sayısını toplanltııya ka-
Itılanların salt çoğunluğu ile ve her haılülkâridıa üye 
itamsıayısınıın 1/4'nin o.yu ille olacağı esasını götüren 
aşağıidaki mıeltriin 1)0(2 noi ma'dde olarak kalbüllünü 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla,. 
Kâzım ÖZTÜRK 

•«iD. Karlar Yeltor Sayısı : 
İMadde 102. — TürMye Büyük Millet Mecüsi 

toplantıya kalfcılanların salit çoğunluğu ile kanar verir. 
Karar Yöter Sayısı hiçbir şlekilldle üye tam sayısının 
<1/41den az olamaz. 

Çekilmişler oylar karardaki çoğunluğa daMMr.» 
ıSaıyın Başlkaınlığa 

•T.C. Anayasa Tasarlısının 102 nci maddesinle 2 
noi fılkır.a olarak aşağıdaki fıkranın öklfonımteisiroi arz 
Ödlerim. 

$ülkrü BAŞBUĞ 
1)0)2 nci madde 2 nci fıkra : 
İvedilik kararı alalbiHmek için Meclisin üıye tamı-

sayısınım salt çoğunluğu ile toplanması şarttır. , 
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Gerekçe : 1/3 toplantı yöter sayısı, iveidillilk ka
ranını göfiüye kullanarak, parti gruplarını, TBMM. 
ne kendi grupları görüşü yönıünlde karar aldıırma üer-
ıtipllerine sıürükleydbiliiır. 

Yüce Başka'nltığa 
Tasarının -1İ0İ2 nci maddesinle aşağıdaki hususun 

ikinci fıkra olarak öklenmeslkıli .tenısüplıerinıe arz ederiz. 
ı«!Ma!dlde IÛ1. — Görevi dolayısıyla hazır bu-

lunlmlayan balkanliarm oyları, münasip bir şekilde 
'Meclis Başkanlığına ulaştırılır.» 
Eşraf AKINCI Sadi ERDEM Ali DİKMEN 

Sayın 'Başkanlığa ' 
Görüşülmidkıte olan Anayasa Tasarlısının «Top-

la'nltı Ve karar yöter sayılsı» kenar başlığını taşıyan 
102 nci maddecinin sonuındaJki «Ancak karar yeter 
ısiaıyısı hiçlblir şıökildie üye tam sayısının döriltie birin-
ıden az olamaz.» ilbares'inlin tahakkuku çok güç bir 
şart olması Ve zorluklar yaraltmıası nıedleıniyl'e, madlde 
ımleıtninfden çıkarılmasını arız ve treöclıif öderim.. 

Saygılarımla,, 
Ali Mazfoar HAZNEDAR 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkanım; madde metninde bir huşu* 
su açıklamak istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Bir yanlış yazma olmuş, özür dileyerek açık
lıyoruz, tashih ederek açıklıyoruz. Son cümlede : «An
cak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.» şeklinde 
düzeltilmesini rica ediyoruz. 

Yani, 400 kabul edildiği takdirde, 101 oy en az. 
BAŞKAN — «Dörtte birinden» değil, «Dörtte bi

rinin bir fazlasından az olamaz.» şeklinde düzeltili
yor. 

Sayın Haznedar; bir çıkartma ile ilgili olması iti
bariyle sizin önergenizden başlayarak diğer önergeleri 
müzakere edelim. Bir açıklama yapmak istiyor musu
nuz? 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Evet efendim, 
müsaade edersiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
102 nci madde, toplantı ve karar yeter sayısını dü

zenlemektedir. Buradaki kayda göre, herhangi bir ka
rar alınabilmesi için Meclisçe, biraz evvel Sayın Ko
misyon daha da değiştirdi, «Karar yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.» 
diyor; bunu da bir artırdılar. Yani kendi teklif et-
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tikleri Anayasa Taslağına göre, 400 üyenin dörtte bi
ri 100 bir daha 101; herhangi bir karar için mutla
ka 101 tane olumlu oy olacak. 

Sorarım değerli arkadaşlarım; bu tarihe kadar 160 
kişilik şu Mecliste 80'i aşan bir ekseriyetle olumlu oy
la hiç karar çıktı mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 41 olacak efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Fevkalade nadir 
ancak çıkmıştır. Bu şartın tahakkuku fevkalade güç, 
bu bir. 

ikincisi; 101 tane oyu nasıl sayacağız? Her oyla
ma, açık oylama şeklinde olacak, başka türlü olması 
kabil değil. Işarî oy kullanılması mümkün değil; çün
kü daima itirazlara mucip olabilir. 

O nedenle bu şart fevkalade gerçekleşmesi güç 
olan bir şart. Bunun Anayasa metninden mutlaka çı
karılması gerektiği kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye var 

mı?.. 
HAYATİ GÜRTAN — Efendim, önergenin lehin

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım; izniniz

le ben bir noktaya daha işaret edeyim. Meclis 133 
ile toplanacak. 133 ile toplandığına göre, maddeye 
göre, bunun 101 olması mümkün değil. Sadece bunu 
söylemek istiyorum. 

Bir de yarı ile toplansa, 400'ün 200'ü ile, belki o 
zaman 101 olumlu oyu bulmak mümkün olur; ama 133 
ile toplanan bir mecliste 101 oyu bulmak mümkün 
değildir. Onun için çıkartılmasından yanayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen bir başka sayın üye 

var mı?.. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Lehinde konuşacağım 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; mad

denin birinci kısmı müspettir. Meclisin çalışmalarını 
kolaylaştırıcı mahiyettedir; ancak karar nisabının 101 
olması son derece mahzurludur, iki yönden mahzur
ludur : 

Birincisi, salt çoğunluk fikri ile bağdaşmaz. Madem 
ki, üçte birle Meclis toplanıyor, toplantıda bulunanla
rın salt çoğunluğu ile karar aknabilmelidir, hukukun 

genel kuralıdır. Bunun da ötesinde 101 oy vardı, yok
tu; her oylamada sayma mecburiyeti hâsıl olur ve 101 
oy vardı, yoktu mülahazası ile her kanun Anayasa 
Mahkemesinden dönebilir. Binaenaleyh, getirilen hü
küm, ancak Anayasa Mahkemesine malzeme teşkil 
eder mahiyettedir. Bu yönü ile bilhassa mahzurludur. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biz bu karar yeter sayısı ile ilgili maddeyi getirir
ken, Meclisin daha kolay karara gitmesini sağlamak 
için düzenledik. Buradaki karar yeter sayısı, en az 
dörtte birinin bir fazlası; yani burada aradığımız sa
yı, millî iradenin ortaya konmasında aradığımız ço
ğunluktur. Bunun için bu çoğunluğu tespit ettik, ka
rar için; ama toplanma çoğunluğunu salt çoğunluk şek
linde aramadık, Anayasada öngörülen hükümler dı
şında toplanma çoğunluğunu aramadık, 

Bu bakımdan karara zannedildiği gibi zor gidile
cektir, Anayasa Mahkemesine her karar gidecektir, 
her kanun gidecektir, gibi itirazları pek uygun gör
müyoruz. 

Bir de, Sayın Haznedar'ın önergesinde bu kısmı çı
kardığımız takdirde geriye ne kalıyor, hangi karar 
çoğunluğu ile karar alacak Meclis?.. O hususta bir 
açıklık da yok gibi geliyor bana. 

Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım bir so
rum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Karar yeter sayısı deyince 

yalnız olumlu oyları anlamıyoruz. Olumsuz ve olum
lu oyların toplamını anlıyoruz. Komisyon da bu an
lamda mı alıyor? Yani, dörtte bir deyince 101 oy 
olumlu değil; karara iştirak edenlerin toplamı 101' 
dir. Olumlu oy değildir, katılanların çoğunluğudur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; burada maddemiz açıktır. 
Toplantıya katılanların hepsinin çoğunluğu; yani itti
fakla almış olduğu karar olur o takdirde, Sayın Öz-
türk'ün belirttiği istikamette anlarsak. Burada, alına
cak karara olumlu oy verenlerin sayısı en az dörtte 
birin bir fazlasından az olmamak gerekir. Bizim ge
tirdiğimiz düzenleme bu şekildedir. 
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BAŞKAN — Efendim, tekrar bir daha rica ede
yim; çünkü, son cümleniz biraz değişik oldu Sayın 
Dal, bir daha rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; 400 kişilik bir Mecliste salt 
çoğunluk 201'dir. Onun salt çoğunluğu 101'dir. Yani 
bir karar alabilmek için mutlak surette 101 oya ihti
yaç vardır, olumlu oya ihtiyaç vardır asgarî, bizim ge
tirdiğimiz düzenlemede. 

BAŞKAN — Sayın Dal; arkadaşlarımız da bu 
noktaya itiraz ediyor. «Her oylamada teker teker 
101 sayılacaktır» diyorlar, Meclis çalışmalarında bu 
gayri mümkündür diye ifade etmektedirler, itirazları 

bu noktada toplanıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; eğer İçtüzüğün veya Anaya
sanın getirmiş olduğu kuralları her defa yerinde mi
dir, değil midir diye denetlemeye kalkarsak, bu Mec
liste yapılan toplantılarda birçok defa da, acaba tam 
karar alındı mı, alınmadı mı diye tereddütler, iti
razlar ileri sürüldüğü olmuştur. O zamanda mı say
mamız gerekiyordu?.. 

Sonra, bugün teknik gelişmektedir; elektronik sa
yım araçları Meclise yerleştirilebilir ve bu sayım ga
yet kolay yapılabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun görüşü budur. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, Komisyo

na sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAI BATURALP — Efendim, üyelikle bağ

daşmayan işlerle ilgili olan 94 üncü maddeyi Komis
yon geri aldı yenilemek üzere. Şimdi burada, üyele
rin devamlı olarak bu hizmetle meşgul olmasını ge
tirmeye uğraşıyoruz. Burada ise çok toleranslı hare
ket ediyoruz. Binaenaleyh, bu maddenin onunla be
raber etüt edilmesini faydalı mülahaza ederler mi, 
etmezler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soruya cevap rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; o maddeyle bu madde ara
sında biz bir bağlantı görmüyoruz; ama o maddeyi 
inceleyeceğiz. Bu maddenin bize geri verilmesi, tevdi 
edilmesi sözkonusu olmadan hemen bu yargıya var
mak mümkün değil. Bir defa onda, Meclis üyelerinin 
devam edip etmemeleri kendi üye sıfatlarının düşüp 
düşmemesiyle, bağdaşıp bağdaşmamasıyla ilgili bir 
konudur. Burada, göreceksiniz ileride uygulanmaya ge-
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çildiği takdirde, siyasî parti mensupları yarışa gire
ceklerdir Mecliste çoğunluğu rakip partinin üyeleri
ne kaptırmamak için. Devamı sağlayacaktır bu dü
zenleme zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

benim de sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

Sayın Komisyon Sözcüsüne şu suali sormak istiyo
rum : 

Şimdi bu metne göre 134 üye bulunduğu takdir
de toplantı yeter sayısı tahakkuk etmiş olacak. 134 
değil de 201 salt çoğunluk; yani 400 üyeli Mecliste 
201 üyenin bulunduğunu kabul edersek, herhangi bir 
oylamada bunlardan 100 tanesi müstenkif kalsa (Müs
tenkif oylar da var çünkü; hesaplanmıyor) geriye 100 
tane kalıyor, bunun 90 tanesi «evet» dese, 10 tanesi 
«hayır» dese, bu karar kabul edilmiş olacak mı, ol
mayacak mı? 

Bunun cevaplanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Karar alınmamış olacak efendim. Çünkü salt 
çoğunluk sağlanmamıştır karar için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan; 1961 Ana

yasasında, «Salt çoğunlukla toplanır ve toplananların 
salt çoğunluğuyla karar verir.» der. Şimdi bizim Ku
rucu Meclis Kanununda, Danışma Meclisi çalışırken 
yine aynı şekilde, salt çoğunlukla toplanır ve salt 
çoğunlukla karar verir... 

Acaba bugünkü tatbikatta Yüksek Komisyon ne 
gibi bir müşkülat gördü de bu şekle getirdi madde
yi?.. Bir türlü biz bunu anlayamıyoruz. Çalıştırma 
dersek, milletvekillerinin biz burada çalışmasını isti
yoruz. E, yarısını dışarıda bırak, üçte biri buraya gel
sin, üçte ikisi dışarıda kalsın; bu da biraz garip olu
yor. Hiç değilse salt çoğunluğun olması daha hayırlı 
olur. Bu cihetin aydınlatılmasını rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; 1961 Anayasasının düzen-
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lemesinde salt çoğunluk gerekliydi, toplantıda bulu
nanların çoğunluğuyla karar alınmakta idi. Birçok 
defalar Meclisi toplamak mümkün olmamakta idi. 
Biz burada salt çoğunluktan bu düşünceyle kaçın
dık, üçte bir çoğunluğu yeterli gördük toplanma ço
ğunluğu olarak. Bu bakımdan, evvela Meclisi çalıştır
mak için ilk defa toplamak gerekir. Salt çoğunluk 
sağlanmazsa toplanmasına imkân yoktu önceki dü
zenlemede. Karşılıklı partilerin bulunduğu bir mec
liste, iktidar partisine karar aldırmamak için muha
lefet partisi daima ileri sürmek durumundadır; «Mec
liste çoğunluk yoktur.» dediği zaman toplanmasına da 
imkân yoktur. Halbuki bu düzenlemede böyle bir 
itiraz ileri sürülmesi mümkün değildir, azdır; çünkü 
üçte bir üye sayısı nasıl olsa gelecektir. Hatta bir baş
ka ifadeyle, siyasî partiler mümkün olduğu kadar 
üyelerinin Mecliste olmasını sağlayacaktır bu düzen
lemeyle; yani üçte bir çoğunlukla, çoğunluğun rakip 
partiye geçmemesi için, kendi üyelerinin de Meclise 
devamını sağlama yoluna gideceklerdir. Bu düzen
leme bunun için getirilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, be

nim de sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, Sayın 

Dal belirttiler, «Meclis çalışmasını sağlamak için bu 
sistemi getirdik» dediler, geçen Meclisle de mukaye
sesini yaptılar. Ancak, geçen Meclis ile bu Meclis 
arasında yeni hazırlayacağımız Anayasada bir sistem 
değişikliği var; Devlet Başkanına, yasama organına 
müdahale etme, çalışamadığı zaman müdahale etme 
imkânı veriliyor. Bu bakımdan, bu konuyu da dikka
te aldılar mı acaba?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKÇTI — Sayın Başkan, bütün arkadaşlarım
dan Anayasa Tasarısını etrafıyla incelemelerini rica 
ediyorum. Sayın Bayer'in söylediği konuda Devlet 
Başkanının müdahale imkânı yoktur. 

Diğer taraftan, bazı soruları da cevaplandırmak 
istiyorum. Bu maddeden amaç, Meclisin toplanmasını 
sağlamaktır, karar vermesini değil; Meclisin müm
kün olduğu kadar az sayıyla toplanmasını sağlamaktır. 
İngiliz Parlamentosu 40 kişiyle toplanır. Bekliyordum, 
her sefer müdahale eden Sayın Kâzım öztürk mü
dahale etsin, hiçbir şey söylemedi. Yardıma gelmedi; 
şu Komisyona yardıma gelmedi, gelmesini bekliyor

dum, gelmedi; 40 kişiyle toplanır efendim. Bugün 
batıda mütemadiyen bu sayıyı azaltmaya doğru gi
dilmektedir. Biz, karar sayısını, normal bir toplantı
nın karar sayısı olarak asgarisini tutmaya çalıştık; 
101 sayısı da bu. Arkadaşım anlattı; bu Meclis, 400 
kişilik bir Meclis, 201 kişiyle toplanır ve 101 kişiyle 
karar verir. Toplantı sayısı 130 olsun, 120 olsun; mu
hakkak 101 sayısı olsun ki, Meclisin normal vaziyet
teki iradesi aynı koşullarla açıklanabilsin diye efen
dim. Amacımız buydu, 101 sayısının hedefi budur. 
133 sayısı tartışma konusu olabilir; 140 diyebilirler, 
120 diyebilirler, 150 diyebilirler... Bu hususta hiç tar
tışmıyorum. Öyle bir sayı kabul ettik, takribi olarak 
bir sayı kabul ettik, üçte bir uygun gelir dedik. Hiç
bir kitabı yok, teorisi yok vesaire. Yalnız karar sa
yısının lOl'in altına düşmemesine çalıştık. Bu da, bi
raz evvel söylediğim gibi Meclisin çalışmasını kolay
laştırmak, toplanmasını kolaylaştırmak için. 

Şimdi bazı arkadaşlar ileri sürüyorlar, duyuyo
ruz, kulaklarımıza çalınıyor : Efendim, böyle olunca 
Meclisin, ani olarak gelen bir grup çoğunluğunu sağ
larmış... Meclisin gündemi var, Meclisin toplantı dü
zeni var; bütün toplantılar, bu toplantı düzenine uy
gun olarak, Meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapı
lacaktır. Başka türlü olması da mümkün değildir. 

101 kişinin sayılması sorununa cevap verdi arka
daşım; zor değil. Burada da sayıyoruz. Burada da 
birer birer üyeleri saymıyor muyuz işarı oylarda? Kal
kıyor arkadaşlarımız; bir taraftan bir kâtip arkadaşı
mız, diğer taraftan bir kâtip arkadaşımız kalkıp sa
yıyor. Bunlar efendim, bağışlasınlar beni arkadaşla
rım, karşı olanlar; bir yeni fikri hazmedememekten 
doğan birtakım tepkiler. Biz yeni fikir getirdik. Ba
tıdaki sistemi aldık getirdik, Meclis çalışmasını kolay
laştırmak için. Şimdi, buna mütemadiyen karşı çıkıl
mak isteniyor; aynı konuda 4 - 5 defa sual soran ar
kadaşlar gördük. Hepsini saygıyla karşılıyoruz; ama 
konuyu etrafıyla incelemek lazım, incelesinler ve biz 
de ona göre cevap verelim efendim. (Alkışlar) Ar
kadaşımı deminden beri mütemadiyen sıkıştırıyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, bir şey mi var efendim? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Son derece önemli efen

dim. Duymadınız... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Efendim; 1/3 çoğunlukla top

lanmada hâsıl olacak güçlükleri arkadaşlar dile getir
diler; her sefesinde 101 oyun var olup olmadığını 
aramak gibi. Yüksek Komisyonumuz acaba temel 
prensip olarak; salt çoğunlukla toplanır, ancak 1/3 
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çoğunluk varsa, o takdirde oylamada 101 rakamını j 
arayabilecek bir çözümü düşünmezler mi? Yani, salt 
çoğunlukla... 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, diğer önergeler de 
var. Müsaade ederseniz şunu bir kere oylayalım. I 

Sayın Haznedar derler ki, (Sizin bu ifadenizi tek- \ 
rarlayabileceğiniz diğer önergeler var) «Ancak karar 
yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 1/4'ünden 
az olamaz.» bu ibarenin çıkartılmasını isterler. Bunu 
oylamazsak, hatırlamamız oldukça zor olacak. Mü
saade edin; bunu oylayalım ondan sonra diğer öner
geler vesilesiyle size tekrar söz vereyim. 

ABBAS GÖKÇE — Peki, efendim. 
Teşekkür ederim. I 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, son de

rece önemlidir. Zapta geçirilmesi bakımından. I 

BAŞKAN — Bu önergeyle alakalıysa buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — «Karar yeter sayısı» söz

cüğü bütün literatürde, oya katılanların tamamını ifa
de eder. Olumlu oyu ifade etmez; karar yeter sayısı 
deyince. Aksi halde, eğer olumlu oyları ifade ediyor
sa, o biçimde ifade etmek lazımdır. 

Binaenaleyh, buradaki karar yeter sayısı 101; 51 
olumlu oyla karar alınacağını ifade eder anlamdadır. 
Sayın Komisyon Başkanının bu düşünceye katılıp ka
tılmadığını zapta geçirmek istiyorum? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyle direkt ala- I 
kası yok; çünkü, söylediğinizin de çıkartılmasını iste
mektedir. Diğer önergeler vesilesiyle size tekrar, tav
zih imkânı veririm. 

«Ancak, karar yeter sayısı hiçbir şekilde, üye tam
sayısının 1/4'ünden az olamaz» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını istiyor Sayın Haznedar. Komisyon katıl
mıyor. Dikkate alınması için oyluyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. I 

Sayın Gözübüyük, Sayın Gelendost ve Sayın Ge- I 
boloğlu; önerge kimin tarafından açıklanacak? Açık
lama yapılacak mı efendim, bir açıklama bahis ko
nusu mu? I 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim; Yasama Meclisi gibi devletin hayatî bir orga- I 
nında, kuruluşunda daha çok dikkat, daha çok ih
timam ve daha çok itinaya ihtiyaç vardır. Üye ade- I 
di azaldıkça bunlardan bahsedilemez ve böylece, bek
lenen maksat ve gayeye ulaşmak mümkün olmaz. | 
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Bu maksatla bu müspet neticeyi sağlamak üzere; 
hiç olmazsa yarısının bulunmasında fayda olduğu ka
naatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesi üzerinde söz al

mak isteyen üyemiz?.. Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, bizim 

önergemiz de Sayın Gözübüyük'ün önergesi gibi. Top
lantı çoğunluğu 201, karar yeter sayısı 101. Aynı Sa
yın Gözübüyük'ün... 

BAŞKAN — Efendim, sizinkisinde salt çoğun
luk var, burada yarısı var. Birbirinden biraz farklı 
olduğu için, beraber mütalaa edemiyorum. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Gözübüyük'ün teklifi bugünkü normal dü' 
zen. Biz bu, biraz evvel arz ettiğim gibi, toplantı sa
yısını azaltarak, toplantıların sabote edilmemesini ön
lemeye çalıştık. Tasarıdaki maddemizin amacı budur 
efendim. Onun içindir ki, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon dikkate alınmasına iştirak etmiyor. Sa

yın Gözübüyük'ün önergesinin dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayazıt, Sayın Bayer, Sayın Barangil ve Sa
yın Hazer'in önergesine geçiyorum. «Anayasada baş
ka bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
en az üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.» 

Açıklama yapılacak mı efendim?.. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Lüzum yok efen

dim, açık. 
BAŞKAN — Esasen yeterli miktarda açıklama 

yapıldı. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Gözübüyük'ün Önergesi de 
aynı mahiyetteydi. 

BAŞKAN — Efendim, orada «Yarısı» ibaresi var
dı. Burada «Salt çoğunluk» var. Bir fazlası... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon bu önergeye katılmıyor. Dikkate alın

masını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 
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Sayın öztürk'ün önergesine geçiyorum. 
Bir açıklama yapacak mısınız?.. Buyurun efen

dim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Bugün huzurunuzu fazla işgal etmenin üzüntüsünü 

bendeniz de duyuyorum; ama bir ömür boyu uğra
şı alanım olduğu içindir ki, bağışlamanızı istirham 
ediyorum. 

Şimdi, 1961 Anayasasının 86 ncı maddesi, «Ana
yasada başkaca hüküm yoksa, üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla toplanır; toplantıya katılanların salt ço
ğunluğuyla karar verir.» hükmü mevcut idi., Önerileri
miz ızdıraplarımızın sonucudur. Geçmişte gerek açı
lışta, gerek obstrüksiyonlarda parlamentonun hiç mü
balağasız vaktinin 1/5'i açılıştaki yoklamalarla veya 
parlamentoyu çalıştırmamaya yönelik usulî tartışma
larla geçmiştir. 

Yeni bir anlayışla getirdiğimiz usuller içinde, ay
da beş günden fazla devam edemeyecek ve partilerin 
otoritesi Meclisin çalışmasında egemen olacaktır. Açı
lıştaki yoklamalardan kurtulmak ve Meclisin çok kri
tik bir anında bir üyenin yokluğundan; sık sık hatır
lıyorum, Mecliste 225 üyenin mevcudiyeti, Senatoda 
92 üyenin mevcudiyetiyle parlamentonun çalışmayıp 
dağıldığını; hatta gelecek üyelerin kapıdan çevrilerek 
parlamentonun çalışmamasının sağlanmasının temin 
edildiği gözlerimin önündedir. 

Binaenaleyh, Komisyonu bir noktada tebrik et
mek istiyorum; çalışmalara bir kolaylık getirmiştir. 
Ben bir adım daha ileriye giderek koyduğumuz sis
tem içinde, tanzim ettiğimiz cezalar karşısında üyeli
ği; ayda beş gün gelmeyen üyenin üyeliği bahse.ko
nu, bir de iktidar ve muhalefet sistemi, gelecek seçim 
sistemi içinde daha bir yerleşik iktidarlar oluşacak
tır. Binaenaleyh, parlamentoya devamı bu sistem ge
tirecektir. 

Ayrıca, açılışta bir yoklamaya gitmemek ve çalı
şan parlamentoyu dağılmaya mecbur bırakmamak gi
bi ulvî bir noktadan hareketle; ayrıca, iki ülkeyi ör
nek olarak arz edeceğim : İtalya ve İngiltere. Her iki
sinde de toplantı nisabı yoktur. İngiltere'de 635 üye
li parlamentoda 40 kişiyle oylama yapılır. Son derece 
ciddî yapılır; 21 kabul, 20 ret, kararlanır. Böylesine 
denenmiş usuller ve hamdolsun ülkemizin gelişmesi 
de bu seviyenin altında değildir. 

Binaenaleyh, açılışta toplantı nisabını hiç dikkate 
almadan, karar nisabı dediğimiz 1/4 üyenin karara 
iştirakidir. Yani, 400 üyeden oluşacak ise, anlayışımız 
odur; karar nisabı deyince bunu anlıyoruz. 101 üye 

I katılacak mutlaka kararda. Evvela karar toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla alınacak. Bu salt ço
ğunluk hiçbir zaman 101'in altına düşmeyecek. 101 
üye ile toplanan Parlamento 51 üye ile kararını ala
bilecektir. 

Maddenin yazılış biçimi budur. Saygıyla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen üyemiz?.. Sa

yın Gökçe, sonra Sayın Narlıoğlu'na vereceğim. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. Lehinde aleyhin 

de?.. 

ABBAS GÖKÇE — Aleyhte efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekten Komisyonumuz getirdiği Meclisin 1/3 

çoğunlukla toplanması ileri bir adım. Gerçekten bu 
1/3'le toplantı yapılabildiği takdirde karar almada ve 
Meclisin çalışmasında bir kolaylık sağlanmış olacak
tır; ama bu 1/3'in prensip olarak getirilmesi yanlış. 
Prensip olarak yine Meclisin çoğunlukla toplanması 
öngörülmelidir. Diyelim ki, 400 kişilik Meclisimiz 300 
kişiyle de toplanabilir, 270 kişiyle de toplanabilir, 320 
kişiyle de toplanabilir. Bu takdirde, eğer çoğunluk 
varsa Meclisin yine Katılanların çoğunluğuyla karar 
alması prensip olarak getirilmeliydi. Bu prensibin is
tisnası olarak 1/3 getirilmeliydi ve denmeliydi ki, 
«Ancak, çoğunluk yoksa, adi ekseriyet yoksa, o tak
dirde 1/3 ekseriyetle toplanır ve bu 1/3 ekseriyetle 
toplanma halinde de 101 oyla karar alınır.» Bu ge
tirildiği takdirde çok faydalı olacak; aksi halde Muhte
rem Öztürk'ün buyurduğu gibi 40 oyla, 30 oyla, 51 
oyla alınan karar hiçbir zaman millî iradeyi temsil 
edemez ve millî iradeyi yansıtamaz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. Lehte aleyh

te?.. önerge aleyhinde. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim. 

Sayın Başkanım; 
1/4 olumlu oy isteniyor ve bu normal bir şeydir. 

Hakikaten dışarıdaki vatandaş buradaki oylan bili
yor. Onun için de o kanuna saygısı ona göre düzen
leniyor. 

Şimdi, bir defa 45 gün mazeretsiz gelemeyecek. 
Bunu normal olarak düşünsek dahi 134 kişinin dai
ma üstünde olacaktır; yani üstünde 200, 250, 300 
olacaktır. Muhakkak böyle olacaktır toplantılar. O 
134, 1/3 çoğunluk çok nadir olarak teessüs edecektir. 
Onun için toplantı nisabı 1/3 kâfidir; ama aradan ya-
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rım saat, bir saat geçtikten sonra o toplantı nisabı 
çoğalacaktır ve 101 oy, olumlu oy istenecektir. Bu 
101 olumlu oyun istenmesi bugünkü şartlarda, dün
kü şartlara bakarak bugünkü şartlarda çok lüzumlu
dur. Zaten Sayın öztürk'ün izahlarından da bunun 
lüzumlu olduğu meydana çıkmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Başbuğ, lehte aleyhte?.. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Önergenin lehinde Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan; acaba Ko

misyonumuz şöyle anlarlar mı?.. Eğer böyle anlarlar-
sa Sayın Haznedar'ın endişesi ortadan kalkar zan
nediyorum : 

Mesela, 150 kişiyle toplansa Meclis, 90 kişi lehte, 
30 kişi aleyhte verse, bu tarafsız olan 20 oyu 90'ın 
üzerine eklemek suretiyle 110, eğer karar sayısı ka
bul edilirse, ki, eskiden uygulamalarda bazı tüzüklerde 
böyle kabul edilmiştir, müspet veya menfiye değil; 
ama karar sayısına tarafsız olan üyelerin verdikleri 
reyler dahil edilmiştir. Eğer Komisyonumuz böyle an 
lar ve ileride Meclis Tüzüğü böyle düzenlenirse, o za
man uygulamada bir güçlük çıkmayacaktır. 90 veya 
80 müspet oyla tarafsızların eklenmesiyle 101 aşı'a-
cak ve kararsızlık ortadan kalkacak, karara varılabi
lecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran, lehte aleyhte?.. 
MEHMET VEL1D KORAN — Efendim, ben

deniz de lehte konuşacaktım. Herhalde kalmadı. 
BAŞKAN — Efendim var, buyurun, önergenin 

lehinde. 
MEHMET VEÜİ1D KORAN — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Öyle talhmıin ettüyorum ki, Sayın Komisyon Baş-

'kanımııız büze hadiseyi âdleta bir Uolkıum 'gibi halletme vie 
güızlellbir tüstl'iupla «izah. lettimişflieırldü'r; ancak Ibir şeyi gözden 
(kaçırmamak lazım. Çolk partili Ideivrirdle 1/3 Itoplan-
ftulda İtil oyu almak hiçhlir zaman kabil oîmayacak-
Itır. 134 kişimin 3 parti,, 4 parti veya 2 partili bir mec
liste 601a 70 Veya 50'ye 90 olduğumu kabul edjeliim; 
90ı oy allan bir kanun tasarısı dahi kanun olma im-
(kârMia siahip alamayacaktır. 

IBU balkımdan Sayın Öztöilrtklün ifade buyuriduk-
lan gibi toplantı nisabı 1/3 olımalı; fakat ney oranı, 
fcalbul ancak meıvculdun dkseriyetiiylte teinin edlütebil-
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metildir. Eğer nisabın, mevcudun elkiseriyebi temin eidli-
üemtezsıe, öyüe bir şfelklilde tedvin etaıezsiek hiçlbir ka
nonun bu Meclisten çılfcması mümkün olmayacaktır 
(kanaatinldeyinı. 101 oyu buümıalk müimSkün olmaya-
calktıır; ama her zaman 134'ün 551i, 65'i, öTlsıin'i elde 
etmek; mıümlklün olabiüir kanatİnldleyim. 

Saygılar sunarım,. 

«AŞKAN — Teşekkür efdertim. 
A. AVNİ ŞAHİN >— Aleyhte yer var mı efen

dim?.. 

IBAŞKAN — Mümlkikı değil, 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Konuşma

lar bifüCL 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALIDIKAÇTI — Sayın Başjkanuim, Komisyon adına 
Sayın Moammer Yazar görüşlerini açıMayaCaklfcır. 

IBAŞKAN — Hay hay. 
İBuyuınun Sayım Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayıın Başlkanım, Yüce Meclisin 
sayın üıydieri; 

''Bendemiz siözü uzaitaıaldan mle/kanizmfayı arz et-" 
meye çalışacağımı,. 

Burada amaç, ideal bir çoğunluk esas tutulmuş
tur. Karadardlalkli ideal çoğuıniulk, biLindiği gibi, top-
lanltılda siaît çoğunluk, kanarda da toplantıya iştirak' 
edenlerin s/allt çoğunluğuldun Şimdi, toplantı nisabı 
ısa/llt çoğuinıiulk 201 eldter, 4C1@ olduğuna göre. Bunun 
Ikarar nisialbı da yinle sallt çoğuınlulk esasına göre 1Öİ1 
eder. Komisyon istedi ki, bu ideal karlar çoğunluğu 
aşağıya düşmesin. 400 kişilik bir m&cllllsitir. M'ecLisie 
Idavamın tedbirleri, önllemleri bellki alınacaktır, alın-
malkltadır. Salit çoğunluktan daiha aşağı bir çoğun-
lulkla karar verilmösinıi Anayasada kalbui etm/enıin 
i&aıbatti olmadığımı düşündü Komisyon, işin temel 
WdiHV 

Simidi, salt çoğıuhlukltian dahla da'dÜişülk olan bir 
Ikarar nisalbı olmayınca Meclisin toplantısını Ifco'lay-
l'aştıırmak için sadece toplantı nisabını düşürdü. Bu 
da salt çoğunliuıkla nispî çoğunluğun bir karmasudır. 
Bu bir kanma çağuniulkltlur. Örmekle arz edeyim : 400 
kiışililk bir meclis, salt çoğuıniulk olarak toplantı ni
sabı 201 eder. Bu 3001tie de toplammr, 399'la da top
lanabilir. Salt çoğumluğu 201 edter. Bunun karar ni-
saibı l/41fien az olmamak şartıyla l/4tüınlden bir faz
la olmak şartıyla verUSecdk karar ideal bir çoğun-
lü/klbr. 

Simidi, Kâzım Beyin ileri sürdüğü husus, toplan
tıya klatulianılaırirn, yani toplanltı nisabı belli olsun» onı-
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idan sonra karar nisabı işltjiralk ddenlerin nle olursa 
ollsuln, onjların salt çoğunluğu... Bu da bir fikirdir, 
Ibk sieçendkliir, diyeceğimiz yolk; ama o 50; kişiye dü
şer, 40 kişiye düşer, 3(0 kişiye düşer lGO'e düşer. Ko-
mıisıyon isıteıdi kii, sial't çoğunlluğa dayalı bir karar ni
sabı; hem tloıpllanltı nisabı salt çoğunluk, hem karar 
nisalbı salt çoğunluk, bundan aşağı olmasın. Komis
yonun görüşü bu. 

iŞirndi örneği tarniaimlıayayını. Salt 400 kişiliktir, 
bunun toplantı nisabı, toplantı ydter sayıısı 201 'dir, 
2011in karar ydter sayılsı da 10(1 Idür. 1011'den aşağı 
ollmayam bir karar, 101 'karar oıyu, kanara işltirak 
eden oy Höl'den aşağı düşmezse bu ideal bir salt 
çoğunlukla toplanmanın ve ideal bir sallt çoğunlukla 
ıklarar vermieinin neticesini hâsıl öder. Neticede tama
men salt çoğunlulk esıaisi'ina dayalı bir sonuç alnnıyoır. 
Çolk sağlam bir sonuçltuir, mıdkanizma budur, Tutalım 
iki 3C0 kişi toplandı. Yasaya göre, Tasanıdaki hükme 
görle, karar verelbilmldk için 30|Q kliş'inün 1511'akı işti
raki lazım gelir, Toplantıya kaltülanların sal çoğun
luğu esası alımmiişltır. 

Ancak, 101'iden aşiağı otaamalk şartı ile 1/3 ço-
ğuinlıulk da yeter. Şimdi, gerek kararda, gerek top-
laıötıda sayalım mı konusu oırlüaya çıkıyor. Eski Ana
yasada da öyledir, daha eslki anayasalarda da öyle
dir, miktarlar mıuayyemdlir. Sayıp saymamak ayrı bir 
şeydir. Burada ydter sayı görülür de, çoğunluk gel-
mişlfcir görülür, kabul edilir,, sayullmiaz. O başka; ama 
evvellkli anayasalanımıziin hiçlbirisimde ydter sayı tes
pit edilmieımliış değildir, ©dillmişlfciır. Bumun esasa oldur. 

IBifaern arz edelbildim mi?.. Sorulara cevaba ha
zırım. Teşekkür ederim efemldiım., 

IBAŞKAN — Teşdkküir ederini efdnldim. 

AHMET SBNVAR DOĞU — Uısül hakkında 
Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Usü'lÜn nesi halklkınıda Sayın Doğu?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, usulün, 

ışümdM kuManldığımız uyguladığımız yöntemim yersiz 
olduğu hakkında Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim?.., 

AHMET SENVAR DOĞU — Müsaade ederse
niz kıisac'a arz edeceğim, zamanınızı almayacağım 
efendim.' 

!83 üncü maddeyi Komisyonumuz geri almaştır. 
'Burada mildtivekiii ' adddilriin ne olacağı kesinlikle 
(belli değildir. Biz 101 üzerimde spekülasyon yapryo-
rulz Sayın Başkanım. Rica ediyorum,, isltürham edİyo-
ırulm zatıalkniizdfon mıdvüult ö,riarfg)ellerle birlikte Ko

misyona havale dtmdk imkânını arayalım Ve bu kut
nuyu haıilddallim, çolk ıjica ddiyoırum. 

Teşjdkkür ederim Sayın Baş(klan.> 

BAŞKAN — Teşdklkür ederim,, 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — îaiin- verir misiniz Sayın 

Başkan?.. 
İKÂZIM ÖZTÜRIK — Bir sonu Sayın Başlkan. 
IBAŞKAN — Bir dakikanızı rica ddiyorulm Sa

yın Yazar. Soru mu sonmak işitiyor arkadaşlar?.. Lüt
fen efenidim küs a, yeterli derledede vuzuha endik gi'bii 
geliyor bana. Buyurun Sayın Başlbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Zannediyorum erlemledik. 
Sayın Başlkanım. Bir noktada vuzuha varmamız la
zım. Olumlu oy var, olumsuz oy var, karar nisabı 
var. Zannediyorum bunlar ayrı ayrı şeyler. Els'ki iç
tüzüklerde bunlar aıynllmış; fakat bizim bugünkü 
elinizdeki Tüzülkte maaleisef ayrılmamış. Şimdi, 
olumlu oy, olumsuz oy, karar nisabı. Biz salt ço>-
ğurilulkla toplansak 400 milleltvekilli Mledislia 2011, 
eğeır bu toplantıda biz olulmılu oy veya olumsuz oy 
101 arayacaksak neticeyle Varamayız ilk etapta. 

il/31e değil salt çoğunuuikla dahi neticeye vara
mayız. Simidi olumlu oy başlka, olumsuz oy başka, 
karar, nisabı başka. Eslki tüzüklerimizde 201 sialt ço
ğunlukla toplandık, 201% lûOj'ü müspet rey verir, 
50'si menfi rey verir. Müstenkifler karar nisabı de
diğimiz nisap ki, çok tarafa eklenir, karar nisabım 
öyle bululnuz. 

(Biz, eğer burada karar nisabımı araıüsaik bir ne-
ftiöeiye varamayız. l'CjO kişi ile toplandığımızı farze-
delim, elini kaJıdiran'ların 5!1 olması lazım. Hiçlbir 
kararı biz 511 sayı ile alamayız. 30 olur, 40 olur, 35 
olur, 25 ollur; aına müstenkifleri ilave ettiğimiz za
man 51 O'Iıur. 

Bunun için zahmetdÜyotmım karar nisalbına tarafsız 
oyları ilave edende çözenselk ndtic'eye Varmış olabi
liniz, arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Efendim, çolk rica ediyorum muh-
Iterlem arlkadaşferımldan... 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başlkan... 
BAŞKAN — Müsaade eder milsiniz efendim?.., 
MüaaJkere ettiğimiz önerge aynien şuldur; «Tür̂ kv-

ye Büyük Millleıt Meclisi toplantıyla katılanların salt 
çoğunluğu ile kanar verir. Karar yeter sayısı hiçbir 
şdkil'de üye tam sayışmam 1/4'ühldem az olamaz. Çe-
ki'mlsler oylar kararidalki çoğunlluğa dahildir.» 

LüBflen bu müzakere etmelk'te olduğumuz önerge 
üzeninde göTüşürsdk, bir nolkltada fükirlerimizi tel'iıf 
'dtlmldk mürrikündıüır; ama bunu dağıitınsafc, önemgemin 
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Jdıişınıda fikirler ifade etaıleye çalışıns'alk Koımüisiyon da
hil olımıaik üzene, o zaman biiır noktada buluşmak: 
ımıümlkıün değildir. 

Sayın Öztıürlk, Komisyon sizin önergeniz üzenin
de fikrini ifade edlecelk. Bir başjka soru mu soracak
sınız?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sözcüden bir sorum var 
eğetr mıüsaiaden'İz olunsa?.. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, llülfcfen. 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayln KomlJsyon sözcü

sünün ifadeleri ileıtide maddemin tefsirinde büyülk da
yanak olaca'kıtnr. Bu nedenle, tanzim olunan madde
min son cümlesi motkitalı virgülden sonra eğer izah 
eHlilIkleri biçimde ise, «Ancak karar hiçbir sekilide üyle 
Dam sayısının 1/4'nün bir fazlasının oktaki oyunldan 
az olamaz» demıdk biçimlinde mümlkündür. Karar ye
ter sayjısı ile olumlu oyu birbirine karıştırılıyoruz. 
İleride tdfslimde son derece mlüşlgü'lata maruz kalaca
ğız. 

(BAŞKAN — Siz lütfedin efendim, önergemiz üzo-
riınlde ifaide edin Sayın Öztürlk, telkrar rica ettim. Siz 
ıtdkrar mdtne dönüyorsunuz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır metne 'dönmüyo
rum Sayın Başlkanım, kanar yeter sayısı ite olumlu 
oyu töfıük etenemiz lazım. 

IBAŞKAN — Teşlelkkür ederim. 
iBuyuıruın Sayın Yazar, buyurun efendim. Yalnız 

(kısa rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Karar ydter sayısı, karara «Evet» 
diyen kişi sayısıdır. TatibilkaJCta mıüsitlenlkif kalanları, 
çelkiknıser 'kalanları, yahult çdkilmlser kalanların hangi 
taraf, «Evet» veya «Hayır» diyemlenden hangisi çofk-
sa ona ilave ddilimekltiedir. Bu taflbilkatitia olagelen bir 
haldir; ama anayasaların şimldiye kaldar gördükleri -
min içaniıs'inlde hiç böyllie bir sistem ydktur. Ne e'slki 
Anayasamızda Var, ne yenüsinide var, ne de daha es-
IkisinJde var. Bu talübiMütm verdiği bir sonuçtur, ko-
laylıikltır; ama Anayasa metininde olumsuz oy, hayur 
oyudur. Bunların ikisinin arasımda «Evdt» ile «Hayır» 
oyunun anasında bir ç'dkirniserllk vardır, eslkiden «Müs-
itenlfcif» delnindi. Müstenkif oylar umumiyetle hangi 
ıDar'af çolk ise, ona kaMıyor. Bu tatblikatın verdiği -
fok durumdur. Anayasa metniinlde çekimser kalan şu
na katılacak, bunla katılacak diye bizim Anayasada 
ydkıtur, estkıi Anayasada da ydkjtur. 

Sonra 101 ralkamı yoiktur zalten, beyefenidî buyur
dular 1/4 ralkamı, 1/4 esası aiınımışiuır, kaç olunsa ol
sun, 

Onun için Tüzüktidki tatbikat Anayasa metninde, 
eslkisinde de, şimıdiikind© de metinlerde çelklimser oy 
şunaıya karışır, buıraya karışır âıye bir kayıt yoktur. 
ıBiz de koymadik; ama Yüce Meclis derse M karı
şacak, eıllbeıt katılırız. 

HAYATİ GÜRTAN — Bir soru sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Sayın Güntan soru mu efendim?.. 
HAYATİ GÜRTAN — Çdk kusa bir soru efen

dim. 
'BAŞKAN — Buyurun eflenıdim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın sözcü şöyle ifade 

Ibuyuirlduilar; «Meclis alınlan teidbirlerle büyülk bir dk-
isfarliyteJtle toplanacaktır, 133 ie toplanıp diaiha bunun 
üzerline çılkacakltır.» 

OSen şunu öğnenmlelk islteınim, kendileri Meclisin 
toplanlma sayısı ile oylama sayılsı arasında fank ola
cağını kabul buyururlar mı?.. 

BAŞKAN — Bujyunun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMiİiSYONU ADINA MUAM. 

MIER YAZAR — Toplanma sayısı ille oylama sa
yısı.,. 

HAYATİ GÜRTAN — Töplantaa sayısı ile oy
lama sayısı arasımda farlk olacağını ka'bul buyürur-
liar mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA UUAM-
MER YAZAR — Efflbdtltie, ellbdtfte... 

HAYATİ GÜRTAN — O zaman arz ettiğim 101 
meyü buknalk çok zor olacalktKr. 

ANAYASA KOMÜ'SYONU ADINA MUA'Mr 
MIBR YAZAR — E, 4CÖ kişilik Meelülste llOfl kişi 
bulunmazsa od'aran da karar... 

IBAŞKAN — Sonu cevapiannüşltır efendim,, teşek-
ikiin edenim. 

iSayın Ayd'ikaçtı, buyurun efendÜm. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AEDIKAÇTI — Sayın Başlkanım, müsaade edense-
riiz bir ilki uıfaik cümle iliave dtlmıdk işitiyorum. Ger-
çdktien bu taıttışma gerieğinden fazla uzadı, özür di
lerim. 

Efendim, şlilmldi arlkadaşlanımız rnlült'emadiyen ileni 
sunuyorlar, «3İ34 ile toplandı, İldi oy elde edilmez.» 

Arkadaşlar; Meelilsin kapıları kapanmayacak kfi 
13İ4 küşi toplandığı zaman. Diğer üyeler, Meclislin di
ğer üıyelleni Mledıse girmdk hakkına her zaman sahip
ler Ve her zaman gelip kaltılalbdleeelkıler. Biz 1/3 sa
yısını Mıecllisliın müzalkeretae başlayabilmesi içfin ge-
rdkli olan bir sayı diye tespit alltilk. Bellki ' Yükselk 
Heydt karar venir 1125 olur, aynı bir konu, 175 olur 
ayrı bir konu. Bizimlkinlin öyle büülmstel bir rakam 
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otaaJduğı taıtışılmaız. Buna raulkaibi il/4\ten İbir faz- ı 
la sayı (Arkadaşlarım anlaıtıtııliar Celkrariıamıyıoruıtn, I 
ibir kere de ben anlaltltıım) blir mantığa dayamıyor, 
Meclislin saıllt çoğunlukla karar vere'bi'lieoeğü asgarî 
ralkam, ona dayanıyor,. I 

• Şimdi, Sayın Kâzım beye bir ufak noktada cevap I 
veılmlelk işitiyorum. Eğer anayasalarda açıkça hüküm I 
yoksa, çelklirnlsleır oylar müıslbelt oy sayılmaz. Blizim I 
Anayasamızda sadece hüldümıetle güvenlik balhlsimde, 
hükümielte güvenoyu balhlsimde bu telspiit ddilmiştir. 
Derkti, «Çekimser oylar hükümet lehinde verilmiş 
sayılır.» I 

Fransız Anayasasında tak hıülklüm budur, başlka 
'anayasalarda bu hüküm yoktur, Anayasalarda açık- I 
lanam, verilen oıylar sayılır. Sik silk ibir ralkam verdi
ler, rakamları korkmadan alıyorum. 150 kişi katılsa 
30 kişi «Bvat» dese, lı20 kliişli çekimser kafca, karar 
ifcalbul edilmiştir. 30 oyla beraber. Bunun tartışması 
yofatuır. I 

A. ASIM İĞNEOtLlEİR — Sayın Başkan, izam ve-
riir milsiniz?.. 

ıBAŞKAN — Müsaade öder misliniz efendim. [ 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Şimdli, burada da 134 kişi katılıyor, 
faiz diyoruz kıi, kalbul için 101 oy gereklidir. 101 oy 
dliıye rakamı söylemiyorum. Çüınlkü, sayın arkadaşla
rımızdan birisi 83 üncü maddeyi1 geri aldılar dedi. 
(Sayın Sanver Doğu ildi galiba.) Ralkam 500 olursa, 
5'00'ün döriCte b'ıni artı diye hesaplamak lazım. Bültün 
meselle budur efendim. 

ıBAŞKAN — Teşelklkür ederim Sayın Aldıfkaçltı. 
Sayım Ö-ztıürik'ün önergesine Komisyon katıilmıyor. 

Bu itülbarla dilklkate alınmlasımı oyluyorum. Dikkatle 
alııirnasımı kalbul edenl'er... Efcrrieyenller.,. Dikkate alın
ması kaıbul ediilmemişltir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başlkanılm, özür 
dilli yorumı; herkes soru sıoridu. Neden soru sormayı 
kesitiniz omu öğrenemedim. Bendemfa de «Sofralar ye
terlidir. Antılk, soru sorulmasın, kâfi derecede aydın-
landılk.» demıeik istiyordum. Teşelklkür ederim, (Al
kışlar, gülüşmeler.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Zaman 
zaman bu ifademi tekrarlıyorum. Lütfeder yardımcı 
odunsamız rnüteşieklkiır kalırım efemdilm. 

ıSayım Başibuğ'um önengesimie geçiyorum. Sayın I 
Başlbuğ, meselle yeterli miktarda aydınlandı... 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Bir değişildik var Sayım 
Başkanım, arz edeyim. 

'«BAŞKAN — Evet, 'biliyorum. Diyorsunuz ki, 
«ikinci fılkmaya ilave edilişim.,» buıyuırun elfiendlim. [ 
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ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — İvedi kararlar için paıitti 
gurupları emrivaki'ler yapabilir. O bakımdan, yalnız 
liıvddilllilk kararlarında sal't çoğunluğu toplantı için şart 
koşuyorum. 

Diğer konular içlim Genel Kurtul hazırdır; ama 
ffivddulik kararları için hazır değildir, o balkımdan tek
lif ediyorum efendim. 

(BAŞKAN — Evelb. «İlkindi fıkra olarak bir ilave 
yapılısın Ve ivedi halılıeılde üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile iıvedilıllk kararlarında karar alımsın» di
yorsunuz., 

İBu önerige üzerinde söz almak isteyen Sayın üye?.. 
Ydk, 

Komisyonum görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Gündem böHİdlir Sayın Başkanım, 
Esasen bütün parlamenlto gurupları, parlamento ha
yatını takip etmektedirler; ne olacağını bilirler. Bu 
ibir prdblem değildir. İvedilik kararımı da alabilir ve 
bu şekildeki tedbirler de zaften üyeleri Meclise deva
ma zarflar, Parlamento guruplarını, yönetim kurul
larını parlamento faaliiyetM dama yakımdan izleme
ye zorlar ve üyeleri de Mıeoli/sie gelmeye iclbar edler 
efendim. Onun için katılamıyoruz efendim, 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Önergemi geri alıyorum 
Sayın (Başkam.! 

(BAŞKAN — Sayın Başbuğ önergesini geri al
mıştır, 

Efendim, aynı madde ile ilgili son bir önerge 
var. Sayın Akıncı, Sayım Brldem, ve Sayım Dikmen 
tarafından veriknlişitir. 

Sayın Akıncı bir açılklama yapacak mısınız?.. 
IEŞREF AKINCI — Burada vazıh şekilde yer al

ınıştır. İkinci fıkra olarak ekılenmesıinde fayda mü-. 
llalhaza ediyorum. Tabiî, Komisyon eğer kabul buyu
rurlarsa. Görevi dolayısıyla hazır bulunmayan ba
kanlarım oyları, münasip bir şekilde Meclis Başkan
lığıma ulaştırolalbilıir. Fevkalade hallerde; Bakanlar 
Kurulu toplanltı halinde olabilir, böyle bir karara iş
tirak eldemeyöbiılir. Böyle durumlarda balkanların oy
ları Başkanlığa iıletilerlelk oy kuillamma imkânı olabi
lir. Bunum bir fılkra halimde eklenmesini uygum görü
rüm. 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Önerge üz&rindte söz almalk isteyen sayın üye-

rriiz?.. Yolk. 
Komisyonun görüşümü rica ddiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayım Başkan, parlamento hayatımda veka
leten ay kullanma söz kamusu alamaz, kakamıyoruz. 
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IBAŞKAN — Kolmlisyoın önlertgeye kaJtılimıyar. Dük- I 
(katle alınmasına oylarımıza sumuyoruim, Dikkate alın- I 
masını k'albul edenler... Etaıeyenllfar... Dikkatle alını- I 
ması kalbini ödilimeımişttıir. I 

Sayın üyeler, 102 nai madle, Komisyon tarafın- I 
dan yapılan ulfalk bir taslhilhaltla oyumuza suınulacak- I 
tır. Taslhilhiat şu idi : «Hiç bir şlekilde üye tamsayı- 1 
sınıp dörltibe birlinin bir fazlasından az olamaz.» I 

Klatî şekillide ma'dıdeyli oıyunuıza sunuyorum. Kalbul I 
edanler... Ejünıeyenlller... Madde katî şekilde kabul I 
ê dllmli'şitıir., I 

E. Göriişmfölerin açıklığı ve yayınlanması I 
İMİADDB 1<03. — Türkiye Büyük Mıiltet Meclisi 

görüşmeleri açjlfcür. Bu gönüşmleter, Mıanialk dergisin- I 
de tam olarak yayınlanır. I 

iMbclis, îçüüzük hıülklümlerinıe uygun ol'aralk kapalı I 
dturumlar yapalbilr; bu öîuıruımlardalki görüşmelerin I 
yayımı Meclisim kararına bağlıdır. I 

Mledisltelkii açılk göıüşmeterlin h!er türlü Vasıta ile I 
yayımı önılenemiez. I 

BAŞKAN — 1Û3 üncü madde ite üjgili üç önerge I 
var dkultuyorum. I 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 103 üncü maddesinin üçüncü fıkra&Mia, I 

«Açik görüşmelerin» ibaresinden donra aşağıdaki iba-
renlin dklenımlesin'i tensiplerine arz ederim. 
Ali DİKMEN Eşref AKINCI Sadi ERDEM 

.«'Başkanlık Divanınca başkaca bir karar alınma
dıkça,» 

Sayın' ^Başkanlığa 
'103 üncü maddenin sora fıkrasında, son kefinıe-

ıden önce, «Setrlbesltitio-.» kelimıesinün kanmasuıı ve 
ndkfoadan sonra da : 

ı«-Hiçlbir sure'tltie önlenlemiez...» ibarösünün eklen-
ımleislinii arz vle teklif öderimi. 

IBekir TÜNAY 

Sayın ıBaşkankğa 
Taslarının 1*0(3 üncü maddesiinle dördüncü fıkra 

olarak aşağiidaki hulsusuın ilavesini tensiplerine arz I 
ederim. 

Bşröf AKINCI Sadi ERDEİM AM DtKMEİN 
«Türkiye Büyük Milelt MeclĞsi komisiyonılarının 

ıgörüşlmteleıri kapanıdır. Miecİs Başkanı veya Hülkıüimielt 
itemısiltais'inin lüzum gördüğü kamu görevlileri aUe to-
müısiyon tarafından davet edilen uamaaDar görüşme
lerde hazır bulüniabiMriien 

IBAIŞKA'N — Birinci önerge; Sayın Akıncı, Er
dem ve Diklmen'e aittlir. Sayın Akıncı, önergemize bir 
iilave yapacak milsiniz?,. I 
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EŞREF AKINCI — Evet Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, bu mad

denin üçüncü fıkrası «Meclisteki açık görüşmelerin 
her türlü vasıta ile yayımı önlenemez.» diyor. Ben bu
rada şöyle bir ibarenin yer almasını uygun buluyo
rum. «Görüşmelerin» kelimesinden sonra, «Başkan
lık Divanınca başkaca bir karar alınmadıkça.» İki 
virgül arasında böyle bir ibare olursa daha vazıh bir 
şekilde aydınlanmış olur. Benim maruzatım budur 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz?.. 

Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, bizim getirdiğimiz düzenleme 
herhalde açık. Burada «Başkanlık Divanınca başka
ca bir karar alınmadıkça.» deniyor. Şu halde Başkan
lık Divanına, Meclisteki zabıtların vesair durumların 
yayımı hususunda ayrı bir karar alması yetkisi veri
yor bu. İçtüzük hükümleri bunu sağlayacaktır. Mec
lis Başkanlık Divanı ne gibi durumlarda karar alacak
tır. Bu bakımdan, bir ilaveye biz lüzum görmüyoruz, 
lüzumlu olmadığı kanısındayız ve katılamıyoruz. 

ISA VARDAL — Bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Maddenin son fıkrası «Meclis

teki açık görüşmelerin her türlü vasıta ile yayımlan
ması önlenemez» demektedir. Burada «Meclis»ten 
maksat, komisyonları da kapsıyor mu bu husus? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun Sayın 
Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, bu, aynı şey aşağı yukarı, iç
tüzük sorunudur. Genellikle, «Meclis» deyince, Mec
listeki komisyonlar da dahildir bu deyişe. 

A. AVNI ŞAHIN — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
A. AVNI ŞAHİN — Sayın Başkan, bu, komis

yonları da kapsadığına göre ve «Her türlü vasıta ile 
yayımı önlenemez.» hükmü getirildiğine göre, bunun 
içtüzük ile önlenmesi artık mümkün değildir benim 
anladığım kadarıyla. Doğru mu anlıyorum acaba?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, biz, İçtüzükte önleyici hü
kümler gelecektir demedik. İçtüzükle düzenlenir de
dik biz. Onu belirtmek isterim. 
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BAŞKAN — Evet efendim soru cevaplanmıştır.. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen Sayın üye?.. 

Yok. 
Komisyon katılmadığını ifade ediyor. Bu itibarla, 

dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Sayın Eş
ref Akıncı'nın verdiği önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Tünay; bir açıklama yapacak mısınız?.. 
BEKİR TÜNAY — Evet eefndim; maddeye bi

raz daha açıklık getirmek ve kesinlik kazandırmak 
için küçük bir ilave yaptım : «Meclisteki açık görüş
melerin her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.» On
dan sonra, «Hiçbir suretle önlenemez.» 

Takdir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız?.. Buyurunuz Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Efendim benim kanıma göre, Anayasa Tasarımı
zın en zayıf ifadesi belki bu cümlede yatıyor. Şimdi 
burada Komisyonumuz, hem olumlu bir şeyi, hem 
de olumsuz bir şeyi gerçekleştirmiş olduğunu zanne
diyorum, eğer benim anladığım doğru ise. «Her tür
lü vasıta ile Meclisteki açık görüşmelerin her türlü 
vasıta ile yayımının mümkün olduğunu» söylemek is
tiyor. Bu bir. 

tkinci olarak da, buna ilave olarak da, «Ve bun
ların bu şekildeki yayımını önleyecek herhangi bir 
tedbir alınamaz» demek istiyorlar. Yani, «her türlü 
vasıta ile yayımı önlenemez», gibi, «yani, hiçbir vası
ta ile yayımı önlenemez, hiçbir suretle yayımı önle
nemez» denebilir. «Her türlü vasıta ile yayımı serbest
tir» denebilir, «Her türlü vasıta ile yayımı önlene
mez», affetsinler, bizim Anayasamıza girecek bir hü
küm değil gibi geliyor, benim anladığım manada ise 
Bu, Türkçe değil. 

olması gerekir; ama bunun dışında, şu haliyle kal
ması katiyen uygun değil. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, burada bir ifade düşüklüğü 
var, kabul ediyoruz ve Sayın Bekir Tünay'ın öneri
sini ilave olarak, düzeltme olarak kabul ediyoruz; ora
da, «hiçbir surette önlenemez. Her türlü vasıta ile 
yayımı hiçbir suretle önlenemez» şeklinde düzeltil
mesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ifadesi şu : Bir daha oku
yalım önergeyi, «son fıkrasında son kelimeden önce,» 
yani, «önlenemez»den evvel, «serbesttir» kelimesinin 
konmasını ve noktadan sonra «yayımı serbesttir.» 
Nokta, «hiçbir surette önlenemez.» Fail yok orada, 
ne önlenemez?... Fail yok. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Efendim; «Meclisteki açık görüşmelerin.» 

BAŞKAN — Efendim; «serbesttir» demek ve 
nokta ile bitirmek yeter zannediyorum, ondan sonra 
bir ikinci cümleye ihtiyaç yok. Müsaade ederseniz, 
«önlenemez» yerine, «serbesttir» diyelim ve orada bi
tirelim?... 

BEKİR TÜNAY — «ve hiçbir suretle önlene
mez» «ve» ilave edelim. 

BAŞKAN — Efendim; yeter, bir tahkime lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; çok özür dilerim. 
Bu «önlenemez» kelimesinin bir tarihî yeri var da 
onun için. Mesele şu... 

BAŞKAN — Sayın Dal, katıldıklarını ifade et
tiler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tahkikat Komisyonu, biliyorsu
nuz 28 Nisan'da toplandığı zaman, Meclis zabıtları
nın yayımını yasaklamıştı; Anayasada hüküm olma
sına rağmen, 1924 Anayasasının 20 nci maddesine 
rağmen yayımlamıştı. 1961 Anayasası bundan do
layı, dünya anayasalarının hiçbirinde görülmez bir 
şekilde, tutanakların yayımının önlenemeyeceğini bir 
hüküm halinde koydu. Bizim arkadaşlar da, işte al
dık biz de böyle yazdık. Galiba pek becerili olmadı, 
şimdi düzelteceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dal işaret buyurun efendim, 
cümlenizi Komisyonun istediği şekilde, arz edelim 
Heyeti Umumiyeye. 

Bu nedenle de, müsaade buyururlarsa, Sayın Tü
nay'ın önerilerini daha düzgün bir şekilde belki bi
raz daha, o, muhtasar bir ifadede bulunmak istemiş
ler, ben biraz da, bilmiyorum, söylemeye çalışaca
ğım, ifade edebilirsem ne mutlu, değilse, Muhterem, 
Yüce Komisyonumuz konunun üzerine biraz daha 
eğilsinler. 

Ben demek isterim ki, yani, «Meclisteki açık gö
rüşmeler her türlü vasıta ile yayımlanabilir. Bu ser
bestliği önleyici herhangi bir tedbir alınamaz» gibi, 
bir ifade ile veyahut Sayın Tünay'ın söylediği şekilde 
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BEKİR TÜNAY — Ben, Komisyonun getirdiği 
metne katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Metni görelim, tabiî, efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — «Meclisteki açık görüşmelerin her türlü va
sıta ile yayımı serbesttir, hiçbir suretle önlenemez.» 

BAŞKAN — «ve» mi var, virgül mü var?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Virgül. 

BAŞKAN — Sayın Dal, Sayın Tünay'ın önergesi
ne katıldıklarını ifade ediyor ve bu önerge ile bera
ber maddeyi katî şekilde oyluyorum... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Babkan; «ve» mi 
virgül mü efendim?... 

BAŞKAN — Efendim, onu, müsaade ederseniz 
Redaksiyon Komitesi yapacatır. Müsaade eder misi
niz?... Komiteleri var. 

MAHMUT AKKILIÇ — Katî şekilde oylayacak
sınız da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katî şekilde oylayacağım; ama esa
sen bu Tasarı, biliyorsunuz, ikinci müzakereye açık 
hale gelecek. 

Buyurunuz Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan; 

maddeyi tam oyluyorsanız bir sualim var efendim : 
Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşım, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, görüşmeleri açıktır.» Zaten bunu, 
biz de buna bağlıyoruz. Biraz evvel görüşmelerinde, 
komisyonların buna dahil olduğunu söyledi. Bu, ta
mamen Genel Kurulu kapsayan bir konudur. Komis
yonların burada olmadığının kesin olarak ifade edil
mesinde fayda vardır, ileride bu, içtüzükte tıkanacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, esas itibariyle açık 
ifadesi, komisyonların kapalı olması nedeniyle müm
kün olmadığı kanaatini ben de taşıyorum fakat mü- j 
zakerelere iştirak etmem mümkün olmadığı için ifade 
etmedim. Bu, yalnız açık görüşmelere matuf bir me
tindir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, üçüncü fıkrayı şöyle 
düzenledik : «Meclisteki açık görüşmelerin yayımı 
hiçbir suretle önlenemez.» 

Maddeyi bu şekilde oya koymanızı istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 103 üncü maddeyi bu 
ilave ile oya sunuyorum. Sizin söylediğiniz, bir gerçe
ği ifade ediyor; bu itibarla herhalde tavzihe dahi lü
zum olmadığı kanaatindeyim. 
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Üçüncü fıkra, «Meclisteki açık görüşmelerin her 
türlü vasıta ile yayımı hiçbir suretle önlenemez» şek
linde düzeltilerek.... («Hayır, hayır sesleri.) 

AVNİ ŞAHİN — Oylamadınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu değişiklikle takdim edi

yorum, söylenen değişiklikle : «Yayımı hiçbir suretle 
önlenemez.» Bu kadar değil mi efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — O kadar efendim. 

BAŞKAN — Evet, tamam. («Vasıta yok» sesleri.) 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; maddeyi oy

lamadan, zapta geçmesinde çok büyük yarar olan ko
misyonlar konusunu Sayın Komisyon Başkanı ifade 
buyursunlar, büyük karışıklıklara neden olacaktır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Dal; açık görüşmeler, komisyonların usulü

ne uygun değil. Bu itibarla bir vuzuh getirirseniz, 
Meclis müzakerelerine ait olduğunu tashih ederseniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, gayet tabiî, Meclis müzakere
leriyle ilgili burada söz konusu olan, yayımlanmama-
sının önlenemeyecek olan hususları Meclis konuşma
larıyla Meclis görüşmeleriyle ilgili hususlardır. Tabiî, 
Meclis görüşmeleri, Genel Kurulunda yapılan görüş
melerdir. Komisyonlarla ilgili durumları İçtüzük dü
zenler. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Üçüncü fıkrayı bir daha okuyalım lütfen, bir 

yanlışlık yapmayalım efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Meclisteki açık görüşmelerin yayı
mı hiçbir suretle önlenemez.» 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha var, Sayın 
Akıncı'nın : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Komis
yonlarının görüşmeleri kapalıdır. Meclis Başkanı veya 
Hükümet temsilcisinin lüzum gördüğü kamu görevli
leriyle Komisyon tarafından davet edilen uzmanlar gö
rüşmelerde hazır bulunabilirler.» 

Bir açıklama yapmak üzere buyurun Sayın Akın
cı. 

EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Burada dördüncü fıkra olarak yazılmasını arzu et
tiğim husus, bilhassa içtüzüğün tanziminde, içtüzüğe 
mesnet teşkil etmesi bakımındandır. Hakikatte belki 
bu içtüzükte daha vazıh olarak ifadesini bulacaktır; 
ama içtüzüğe bir mesnet teşkil edebilmesi için Anaya
sada da bu hükmün bu maddeye konmasını uygun ve 
muvafık buluyorum. 
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Yüce Kurulun tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Biraz evvel okuduğumuz ibarenin dördüncü fıkra 

olarak ilavesini önermektesiniz?... 
EŞREF AKINCI — Evet efendim, münasip gö

rürlerse. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, 103 ün

cü maddenin ikinci fıkrasında, zaten henüz mevcut 
olmayan bir içtüzüğe uygun olarak kapalı oturumlar 
yapılabileceği öngörülmüştür. Bunun yanında Sayın 
Akmcı'nın vermiş olduğu önergede de, yine meclisin 
gerek genel kurulunda, gerek komisyonlarında bazen 
kapalı oturumlar yapılabileceği derpiş edilmektedir. 
Ne var ki, öteden beri bazı komisyonların görüşmele
ri, örneğin Bütçe - Plan Komisyonu açıktır. Bu ne
denle, bunun şimdiden bütün komisyon toplantıları
nın kapalı olarak yazılması bence uygun değildir; bu
nu içtüzüğe bırakmakta yarar vardır, Anayasaya gir
mesi uygun görülmeyecektir, hatta ikinci fıkranın bile 
metinden çıkartılması uygun olacaktır. Daha henüz or
tada içtüzük hükümlerinin ne olacağı belli olmadan 
uygun olarak bir kapalı oturum yapılabileceği hususu
nun şimdiden derpiş edilmesi, içtüzükten mi uygun
luk geliyor, yoksa Anayasadan mı içtüzüğe bir atıf 
yapılacağı hususunda tereddüt uyandırmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Önergeye katılıyoruz efendim. 

A. Genel olarak 
MADDE 104. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve 
Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kul
lanır. 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı ola
rak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlar
dan bilgi istemekten ibarettir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir. 

Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini il
gilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile il
gili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile ce
vaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Mec
lis İçtüzüğü ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesini okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 104 üncü maddesinde sayı

lan denetim yolları ile ilgili son fıkrası, yanlış bir an
lama gelecek şekilde görülmektedir. Gensoru ve Mec
lis Soruşturma şekillerinin, Anayasada ifade edildiğini 
göstermek üzere maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde başlatılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Gensoru ve Meclis Soruşturması dışındaki soru, 
Meclis araştırması..» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, açıklama yapacak 
mısınız?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade ederseniz 
kısa bir açıklama yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Soru, Meclis araş

tırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme 
şekli İçtüzükle düzenlenir» deniyor. Gensoru ve Mec
lis soruşturmasının ne şekilde düzenleneceğine ait bir 
açıklama yokmuş havası veriyor. Bu açıdan, redaksi
yon bakımından oraya o iki kelimenin eklenmesini 
teklif etmiştim; ısrarlı değilim, Komisyona bırakıyo
rum. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, bu maddede Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin hükümeti denetleme yolları sayıl
mıştır, tadat edilmiştir ve bir kısmı için içtüzükte dü-

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldıklarını ifa
de ediyorlar, önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, 103 üncü maddeyi, üçüncü fıkrada 
Komisyon tarafından yapılan değişiklikle oyunuza su
nuyorum; üçüncü fıkra şu : «Meclisteki açık görüşme
lerin yayımı hiçbir surette önlenemez» Bu değişiklik
le oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Madde bu değişiklikle katî şekilde kabul edil
miştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum. 
VIII. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim 

yolları 
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zenleneceği hakkında hüküm getirilmiştir. Bir kısmıy
la ilgili, yine onlar da içtüzükte düzenlenecektir; ama 
onlarla ilgili düzenleme ayrı maddelerde önemine bi
naen getirilmiştir. Bu soru, o maddeler geldiği zaman 
daha açıklık kazanacaktır ve bu bakımdan katılmı
yoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost; buyurunuz efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, maddede so

runun, Meclis araştırmasının ve genel görüşmenin ta
rifleri güzel şekilde yapılmış; yalnız gensoru ile Mec
lis soruşturmasının tarifleri yapılmamış. Acaba niçin 
yapılmamış?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Gensoru ve Meclis soruşturmasıyla ilgili hu
suslar ayrı maddede düzenlenmiştir; biraz evvel belirt
miştim ve o maddelerde bununla ilgili açıklama var
dır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — önergemi geri alıyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... 
Sayın İğneciler, buyurunuz efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, başlık
ta bir tereddüdümüz var. «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetim yolları» deniyor. Bu cümleden, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini başka merciler de denet-
leyecekmiş gibi bir hava var. Onun için, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde denetim yolları» dersek daha 
iyi olur. Komisyonun dikkatine arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — «Türkiye Büyük Millet Meclisinde denetim 
yolları» şeklinde düzeltilmesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Yok. 
Bu itibarla, biraz evvel ifade edilen değişiklikle 

maddeyi katî şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

I 105 inci maddeyi okutuyorum : 
• B. Gensoru 

MADDE 105. — Gensoru önergesi, bir siyasî par
ti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imza
sıyla verilir. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün için
de bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından iti
baren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı gö
rüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Ba
kanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konu
şabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun gö
rüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun gö
rüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten 
başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yeri gün
den sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grup
ların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tamgün geçtik
ten sonra oylanır. 

I Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürüle-
I bilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oy

lamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi 
amacına ve yukarıdaki ilkelere uygun olmak kaydıy
la gensoru ile ilgili diğer hususlar içtüzükte belirle-

I nir. 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu tarafından verilen 

I önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 105 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

I Nurettin ÂYANOĞLU 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı verilişinden sonraki 5 birleşim içinde- görüşülür. 
Bu görüşmede, önerge sahiplerinden biri siyasî parti 
grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu 
adına Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 105 inci maddesinin 5 inci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

I Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşürüle-
1 bilmesi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 105 inci maddesinin altıncı 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Gensoru önergelerinin gerektiğinde önceden bası

lıp dağıtılmasını ve Meclis çalışmalarının dengeli ola
rak yürütülmesini düzenleyici hükümler Meclis İçtü
züğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu iki, beş ve altıncı 
fıkralarda değişiklik yapılmasını istiyor. Bir açıklama
da bulunacak mısınız Sayın Âyanoğlu?... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Kısaca efendim. 
BALKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Gensoru Önergesinin, hükümeti denetleme fonk

siyonunun en müessir bir yolu olduğu gerçektir. De
netim yollarının hiçbirisi gensorunun taşıdığı önemi, 
siyasal ve hukukî neticeyi taşımaz. Gensoru sonun
da bir hükümetin düşüp düşmemesi mevzubahis ol
duğundan, ciddî olmalı ve Tasarıda belirtildiği gibi, 
en az 20 milletvekili tarafından verilmelidir; bu ye
rindedir. 

Geçmiş dönemlerde bu gensoru önergeleri suiisti
mal edilmiş; hepinizin bildiği gibi, Yassıada Mah
kemeleri zabıtları, hatta çabfasulyesine kadar genso
ru önergesi verilebilmiştir. 

Benim üzerinde duracağım konu, daha evvelki 
tatbikatlarda olduğu için, arka arkaya verilen öner
geler Meclisi çalıştırmamaktadır. Sayın Komisyon 
bunu ikinci fıkrada gün olarak tespit etmiştir. Yeni 
düzenlemeye göre, gensoru önergesi verilişinden son
raki 3 gün içinde bastırılacak, dağıtılacak; bu dağıt
madan sonra da 10 gün içinde gündeme alınıp alın
mayacağı görüşülecek. Geçmiş zamanlardaki suiis
timaller inşallah tekrar edilmez. Bu husustaki 1971 
Anayasa değişikliği gayet iyi işlemiş, Meclisin çalış
ması sağlanmıştır. Bu önergenin görüşülme süresi 
gün olarak belirtildiği takdirde, arka arkaya verile
cek önergeler bütün çalışma günlerini doldurabilir 
arkadaşlar. 

Ben teklifimde bu günü birleşim olarak alıyorum 
ve 5 birleşim diyorum. Meclis çalışmaları gün ola
rak herhalde içtüzükte ileride tespit edilecektir. Eski 
meclisi alırsak haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri tüzükte tespit edilmiş toplantı günleriy
di ve meclis karar almadan bu günlerde toplanırdı. 
Birleşimden maksat da, meclis içtüzüğünde tespit 
edilen normal çalışma günleridir. Bu günlerin dışın

da meclisin kararıyla bir iş için toplanacağı gün bu 
kastedilen birleşim sözünün dışındadır. Bu 5 birle
şim içinde gensoru görüşülecektir. Bu suretle genso
ru, meclisi bir engelleme vasıtası olmayacak ve 5 bir
leşim içinde denmek suretiyle de Meclis Başkanlık 
Divanına bir suples verilmiş olacaktır. 

Bir misâlle açıklarsak, salı günü verilen bir gen
soru önergesi çarşamba, cuma, pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri yapılacak, mecliste görüşülecektir. 
Perşembe günü toplanma kararı alarak herhangi bir 
konuyu meclis görüşebilecektir. Ben gün olarak gö
rüşme tespit edildiğinde, arka arkaya her gün bir 
önerge vermek suretiyle bütün günlerin doldurulabi
leceği kanaatindeyim. Bunun için Komisyon 13 gün 
tespit etmiştir. Ben, 13 güne yakın olarak, gelecek 
meclis haftada 4 gün bile toplansa 5 birleşim demek 
suretiyle daha uygun bir hale getirmiş bulunuyo
rum, 

Sayın arkadaşlarım; 
Ayrıca bir içtüzük meselesi olan gensoru öner

gelerinin bastırılacağını anayasada kesin olarak koy
maya gerek yoktur. Anayasanın 1971 'de yapılan de
ğişiklikle getirilen düzenleyici hükmü gayet güzel 
işlemiştir. Bu hususu Meclis içtüzüğüne bırakmakta 
fayda vardır, isabetli olur. 

Yine beşinci fıkrada güvensizlik oyları sayılır 
hükmünün de gereksiz olduğu kanaatindeyim. Ko
misyon bir gerekçe de belirtmemiştir. Lehte ve aleyh
te olan bütün oylar teker teker toplanıp tefhim edil
mektedir. Bunun dışındaki bir işlem daima somlara 
muhatap olacak, kaça kaç; kaç tanesi red, kaç tane
si kabul gibi, oylamalarda devamlı sorular ortaya çı
kacaktır. 

Bu konuların, Sayın Komisyon tarafından naza
ra alınırsa gensorunun daha iyi işleme tarzının bulu
nabileceğini saygılarımla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergeleri üzerinde söz al

mak isteyen bir üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
TURGUT TAN — Müsaade eder misiniz efen

dim? 
BAŞKAN — Önergelerin lehinde, aleyhinde?.. 
TURGUT TAN —*~ Efendim, üzerinde, iki nok

tayı çok kısa olarak sadece Genel Kurulun bilgile
rine sunmak için. Bu noktada karşı oyum vardı da 
onun için. 

BAŞKAN — Karşı oyunuzu açıklama sadedinde, 
buyurun Sayın Tan. 
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TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Gensoruyu düzenleyen madde konusunda iki nok
tanın geçmiş uygulamalar ışığında düzenlenmesi gere
ğine inanmıştım ve bunu Komisyondaki düzenleme 
sırasında ortaya koymaya çalıştım. Yalnız son ola
rak verilen biçiminde bu görüşler yer almadı, iki 
noktaya 'ilişkindir, kısaca size arz etmek istiyorum. 

Bu gensoru müessesesinin kullanılmasındaki ak
saklıklarla ilgilidir. Burada aramızda bulunan ve si
yasî deneyimleri olan değerli üye arkadaşlarımızla da 
bugün, bir süre önce görüştüğümde kendileri de hak 
verdiler bu sakıncalı uygulamaya. Bunlardan bir ta
nesi, birinci fıkrada, siyasî parti grupları adına gen
soru önergesi verileceği söylenmektedir; fakat siyasî 
parti grupları adına grup genel kurulunda üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla önerge verilmesi yolun
da bir karar alınması kaydı bulunmadığı için, bu yol 
uygulamada, benim görebildiğim kadar kötüye 
kullanılmıştır. Binaenaleyh, birinci fıkraya böyle bir 
hükmün* yani parti grubu adına verilecek gensoru 
önergelerinde grup genel kurulunun salt çoğunluğuy
la karar alınması kaydının getirilmesinde ben yarar 
gördüm; fakat bulunmamaktadır. Bir nokta bu. 

Diğer nokta, gensoru önergelerinin gündeme alın
masıyla görüşülmesi arasında 2 tam gün geçmedikçe 
ve 7 gün de sonraya bırakmadıkça görüşme yapıla
maz deniliyor. Aslında gerek gündeme alma görüş
melerinde, gerekse gündeme alındıktan sonra genso
ru üzerinde yapılan görüşmelerde aynı şeyler söylen
mektedir, tekrarlanmaktadır. Binaenaleyh, bu arada
ki farkı kaldırıp gündeme alındıktan sonra, günde
me alınmasına karar verildikten sonra gensoru öner
gesinin hemen görüşmesine başlanması gerektiği dü
şüncesindeyim. Bu tekrarlara, aynı şeylerin mecliste 
söylenmesine de engel olacaktır. 

Bu iki noktayı sadece bilgilerinize arz etmek için 
söz aldım. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Önergeler üzerinde Komisyonun görüşünü rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Gensoru önergesine ilişkin önergede Sayın Âyan-
oğlu arkadaşımız bizim 10 gün içinde gündeme alı
nıp alınmayacağı hususundaki görüşümüzü 5 birle
şime dönüştürmek istemektedir. Gerçekten 10 gün 
dendiği zaman, belirttiği gibi, mütemadiyen yine 

gensoru önergeleri vererek günleri doldurmak ve bir 
engellemeye gitmek mümkündür; ama 5 birleşim için 
de aynı sorun varit. Aslında bir değişiklik yoktur. 
ikisinde de aynı sonucu elde etmek mümkündür, en
gellemek isteyen bir kuvvet karşısında. 

Sonrâ  kendisi sınırlamaya gitmiştir. Bu görüş
mede önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları 
adına birer milletvekili, bakanlar kurulu adına baş
bakan veya bir bakan konuşabilir. Bunlar bizim ka
naatimize göre, tamamen bir içtüzük sorunudur; 
ama biz de getirdik metne koyduk, çünkü gensoru 
müessesesi de tıpkı biraz evvel tutanakların yayınlan
masında olduğu gibi, Türkiye'de esas Teşkilat Hu
kukunun bir problemi haline gelmiştir ve anayasala
ra girmiştir. Bunun dışında kendisinin Önergesinde 
başka bir şey yok. Varsa lütfen söylesin aracılığı
nızla.. 

NURETTİN AYANOĞLU — Sayın Başkan, ba
sılıp dağıtılması var. Birinci fıkrada gerek olmadığı 
kanaatini söyledim, ben bunu bir son fıkra olarak iç
tüzüğe bıraktım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Basılıp yayılması önergenizde yok 
da, onun için. 

NURETTİN AYANOĞLU — Altıncı fıkrada. 

BAŞKAN — Altıncı fıkranın değiştirilmesi iste
niyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Diğer önergesinde imiş efendim; 
iki önerge vermişsiniz onun için anlayamadık, kusu
ra bakmayın. 

önergenin ikinci fıkrası, «Gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı verilişinden sonraki beş 
birleşim içinde görüşülür» diyor. Bu hususta görüş
lerimi arz etmiştim. «Bakanlar kurulunun veya bir 
bakanın düşürülebilmesi üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile olur.» 

Bu husustaki bizim görüşümüz, bu salt çoğunluk 
hükmünün suni olduğudur; ama biz de burada bu
nu kabul ettik. 

Fıkra, «Gensoru önergelerinin gerektiğinde ön
ceden basılıp, dağıtılmasını ve Meclis çalışmalarının 
dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hükümler 
Meclis içtüzüğünde gösterilir.» 

Bunlar dediğim gibi sayın arkadaşlarım, içtüzük 
sorunları; ama bizim esas Teşkilat Hukukumuzda 
bu şekilde gelmiş, yerleşmiş ve uygulanmakta. Onun 
için fazla bir şey söyleyecek değilim, hepsi olabilir. 
Anayasaya da girer, içtüzüğe de girer. Anayasada 
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görenler derler ki, bu içtüzük hükmüdür niçin Ana
yasaya girmiş; ama bizimkinde giriyor. 

Siyasî parti grupları adına Arkadaşım Tan'ın 
tenkitlerine cevap vermek istiyorum. 

Siyasî parti grubu adına, parti grubunun salt ço
ğunlukla karar almasını önermişti; biz biraz evvel, 
yani yarım saat olmadı tartışmasını yaptık, Mecli
sin dahi salt çoğunlukla karar alamayacağını 1/4 artı 
oyla almak ilkesini benimsedikten sonra, bir gensoru 
dolayısıyla bir siyasî partinin parti grubunu bu şe
kilde bağlamanın doğru olmayacağını ve mümkün 
olmayacağını düşündük. Esasen, siyasî parti grubu 
da genellikle muhakkak ki parti yönetim kurulunun 
denetimi altında olacaktır (Şu veya bu şekilde, lider
ler aracılığıyla vesaire) ve ben sanmıyorum ki bir 
siyasî parti grubu, parti yönetim kuruluna karşı çı
karak bir gensoru önergesi versin. 'Bunun mümkün 
olacağını sanmıyorum, onun için Arkadaşımızın tek
lifini kabul etmemiştik o zaman. 

Gündeme alınmasındaki 2 ile 7 gün arasında so
runu, gündeme alındıktan sonraki müzakeresi... Bu 
husustaki görüşünü hatırlayamadım, tekrarlar mısı
nız? 

TURGUT TAN — Gensoru önergesinin günde
me alınmasına karar verildikten sonra, görüşmesinin 
hemen yapılmasına. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hemen yapılması, evet, «Çünkü, iki 
gün sonra tekrarlamalar oluyor» diyor. Doğrudur 
bu, tekrarlamalar olur; ama gündeme alındıktan 
sonra da birtakım belgelerin toplanması, ithamın ne 
olduğunun karşı taraf tarafından bilinmesi ve bu it

hama karşı mukabil belgelerin hazırlanması lazım
dır, onun içindir ki bu görüş de rağbet görmemiş
tir Komisyonumuzda. 

Arzım bundan ibaret efendim, önergenin bir kıs
mını haklı görmekle beraber katılamıyoruz. Çünkü 
arz ettiğim gibi, bunlar her yerde olabilen husus
lar, biz böyle düzenledik, Sayın Âyanoğlu başka tür
lü düzenlemek istiyor, bir başka arkadaşımız başka 
türlü düzenlemek ister, bunlar çeşitli; herkes kendi
ne göre bir yol tutturur, Anayasa Komisyonunuz bu 
yolu tutturmuştur, bu yola saygı göstermenizi rica 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler, Komisyonumuz Sayın Âyanoğlu' 

nun önergelerine katılmadıklarını ifade etmiş bulu
nuyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda lö5'inci maddeyi Komisyondan gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 105 inci madde Danışma Mecli
since Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiş
tir; 

Sayın üyeler, gece çalışmaları için tespit ettiği
miz süre tamamlanmıştır. Bugünkü çalışmalarda 12 
madde katî surette kabul edilmiş ve 7 madde Ko
misyona gönderilmiştir. Değerli üyeleri Birleşimde
ki gayretleri, sabırları ve tahammülleri için kendile
rine şükranlarımı ifade ediyorum ve Birleşimi 1 Ey
lül 198İ2 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.55 

....... 
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